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1.INTRODUCCIÓN E XUSTIFICACIÓN.

A linguaxe musical no segundo ciclo de Educación Infantil que é o ciclo que nos ocupa, 
parte do interese dos nenos e nenas polos sons e pola música. Pretende desenvolver as
súas capacidades expresivas e comunicativas a través da percepción auditiva, do 
canto, da expresión instrumental e do movemento corporal.
A música e a danza son vehículos que os nenos e nenas posúen para manifestar os seus
estados de ánimo, para expresar sentimentos e espertar sensacións diversas.
A música é unha linguaxe universal, un medio de comunicación entre as persoas de 
todas as culturas, favorece a sensibilidade estética e a apreciación e manifestación 
creativa dos pequenos e pequenas.
A etapa de educación infantil debe recoller e ampliar paulatinamente as primeiras 
vivencias musicais do ámbito familiar, presentando situacións nas que interveña a 
música e o movemento e que permitan a exploración, a acción e a participación dos 
nenos e nenas no munso sonoro.
Favoreceránse experiencias que axuden a interiorizar algúns elementos musicais, en 
especial o ritmo, moi ligado ó xogo infantil, ou diferentes calidades do son. A 
intervención educativa debe dirixirse a conseguir que sintan a música e desenvolvan o 
pracer por escoitala e producila, potenciando á vez o seu valor como instrumento de 
apropiación cultural de tradición e formas de expresión propias da súa comunidade.
A música ten unha especial importancia no desenvolvemento integral da persoa e a 
educación musical debe ser a encargada de encamiñar a sensibilidade do neno e da 
nena, así como de desenvolver as súas capacidades tanto psíquicas coma sociais. É un 
medio a través do cal chegan formas de expresión que son propias da súa cultura.
A música promove o desenvolvemento sensorial, motor, afectivo,mental, intuitivo e 
creativo do neno e da nena. Ademáis contribúe no perfeccionamento da linguaxe, 
colabora no correcto ordenamento pricomotriz, desenvolve a imaxinación, ,mellora as 
relacións interpersoais entre compañeiros e as compañeiras e axúdalles a coñecer 
mellor o ambiente que os rodea.
Na educación infantil, a música é algo máis que cantar cancións, supón unha educación 
rítmica, auditiva, do pensamento musical, que desenvolve sobre todo a creatividade e a
expresión de sentimentos e emocións.
A utilización do movemento servirá como medio de expresión e sensibilización 
motriz,visual e auditiva. 

A educación musical sería unha forma de coñecer o propio corpo, de desenvolver o 
sentido rítmico, a harmonía xestual e de fomentar as relacións sociais e a 
creatividade.
Hai que ampliar a capacidade natural que se ten desde estas idades para expresar e 
sentir a música, utilizando sobre todo, unha metodoloxía lúdica.



É importante crear nos nosos nenos e nenas o hábito de escoitar música, comezando 
pola audición de cancións sinxelas e pasando á música interpretada con instrumentos 
musicais, iniciándoos, desta forma, na audición de obras musicais clásicas.
A música en sí constitúe un elemento globalizador importantísimo para a aprendizaxe; 
existe unha relación clara entre os contidos de aprendizaxe na educación musical e as 
estratexias utilizadas nas diferentes áreas ou ámbitos da educación infantil.

1. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.

A finalidade da educación infantil é a de contribuir ao desenvolvemento físico, 
afetivo, social e intelectual dos nenos e das nenas.
En ambos ciclos atenderase progresivamente ao desenvolvemento afetivo, ao 
movemento e aos hábitos de control corporal, as manifestacións da comunicación e da 
linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así coma ao 
descubrimento das características físicas e sociais do medio.
Ademáis facilitarase que os nenos e nenas elaboren unha imaxe de si mesmos positiva 
e equilibrada e adquiran autonomía persoal.
A educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que 
lles permitan:
A- Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e 

aprender a respectar as diferenzas.
B- Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social.
C- Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.
D- Desenvolver as súas capacidades afectivas.
E- Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de 
conflitos.

F- Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 
expresión.

G- Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto- escritura e no movemento, 
no xesto  e no ritmo.

2.1. Áreas.
A educación infantil organizarase por áreas   tal e como plantexa o currículo (Decreto 
330/4 de xuño 2009, DOG 23/06/09), a través de actividades globalizadas 
traballaremos de xeito significativa os contidos do segundo ciclo.
As áreas do segundo ciclo de educación infantil son:
-Coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal.



-Coñecemento da contorna.
-Linguaxes : comunicación e representación.
Estas áres e os contidos que a desenvolven contribuirán ao desenvolvemento dos 
nenos e das nenas de 3 a 6 anos.
Aínda que estas áreas están vinculadas, xa que son globalizadas, cada unha de elas 
aproximarase a un ámbito de coñecemento.

A través das áreas propiciarase que os nenos e nenas consigan ao final da etapa 
adquirir hábitos de autonomía, crear os primeiros vínculos sociais e propiciar que se 
aproximen á lectura e á escritura así coma as primeiras nocións numéricas básicas, o 
inicio ao uso das novas tecnoloxías, a comunicació e a expresión visual e musical…
Centrámonos así na área de linguaxe: comunicación e representación.

Área 
Linguaxes: Comunicación e representación.
O propósito desta área é contribuír a mellorar a relación entre os nenos e nenas e o 
medio, xa que será a través das distintas fomras de comunicación e representación 
como o neno e a nena estravleza relacións co resto das persoas.
A interacción, a través dos diferentes instrumentos de comunicación, permite 
exteriorizar as vivencias emocionais, acceder aos contidos culturais, producir 
mensaxes cada vez máis elaboradas e ampliar progresivamente a comprensión da 
realidade.
Os contidos educativos que atinxen a esta área agrúpanse en catro bloques que son :

Bloque 1: Linguaxe verbal.
Este bloque de contidos refírese á capacidade para relacionarse escoitando, recibindo
comprensivamente e producindo diversas mensaxes, mediante o uso progresivo e 
axeitado da linguaxe, nas súas expresións, oral e escrita. O dominio progresivo da 
linguaxe verbal axudará ás nenas e aos nenos a interpretar de forma axeitada o 
mundo que os rodea.
A linguaxe oral é especialemtne relevante nesta etapa xa que pode considerarse o 
instrumento por excelencia de aprendizaxe, de regulación de conduta e de 
manifestacións de vivencias, sentimentos, ideas, emocións, etc.
Preténdese , así mesmo, que o alumnado descubra e explore os usos da lectura e a 
escritura espertando e afianzando o seu interese por elas. Faráse un achegamento á 
literatura infantil, a partir de textos comprensibles e accesibles para que esta 
iniciación literaria sexa fonte de gozo, de diversión e de xogo.
Así mesmo, é necesario o desenvolvento de actitudes positivas cara a propia lingua e a
dos demáis, espertando sensibilidade e curiosidade por coñecar outras linguas.



Bloque 2: Linguaxe artística: Plástica-musical-corporal.
Este bloque inclúe todos aqueles medios de expresión artística que favorecen a 
sensibilidade estética, a apreciación e a manifestación creativa das nenas e dos nenos.

Recollerá todos aqueles contidos que se refiren á capacidade creativa para comunicar,
representar e expresar a realidade a partir da elaboración orixinal que fan os nenos e
nenas dende os seus sentimentos, ideas, experiencias e sensibilidade, a través de 
diversas linguaxes artísticas: 
- Linguaxe plástica.
- Linguaxe musical.
- Linguaxe corporal.

Bloque 3: Linguaxe audiovisual.
A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación presentes na 
vida infantil requiren un tratamento educativo que, a partir do uso apropiado, inicie as
nenas e os nenos na comprensión das mensaxes audiovisuais e na súa utilización 
adecuada. A educación sobre e en especial cos medios de comunicación debe iniciarse 
dende idades temperás. A planificación do uso do ordenador e de toda a tecnoloxía 
utilizarase como unha ferramenta máis dentro do recurso do profesorado.
En relación da música coa área das linguaxes acabamos de atopar a linguaxe artística 
directamente relacionada, polo tanto a intervención educativa terá como obxectivo o 
desenvolvemento das seguintes capacidades.

2.2. Obxectivos.
- Utilizar a língua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe 
e goce, así como de expresión de ideas e sentimentos.
- Valorar a língua coma un medio de relación cos demáis e de regulación da convivencia.
- Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas persoais mediante a língua oral e a
través doutras linguaxes á língua oral, elixindo o que mellor se axuste á intención e a 
situación comunicativa.
- Comprender as intencións comunicativas e mensaxes doutros nenos/as e adultos 
adoptando unha actitude positiva cara á língua , tanto propia como extranxeira.
- Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios.
-Mostrar actitudes de valoración, goce e interese cara os textos literarios.
- Iniciarse nos usos sociais da lectura e a escritura, explorando o seu funcionamento e
valorándosos como instrumento de comunicación, información e goce.
- Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas em distintas linguaxes.



- Realizar actividades de representación e expresión artística mediante diversas 
técnicas.
- Iniciarse no uso oral dunha língua estranxeira para comunicarse en actividades 
dentro da aula.
- Mostrar actitudes de interese e goce ao participar nos intercambios comunicativos 
na língua estranxeira.

2. CONTIDOS E VALORES

Dentro dos contidos imos sinalar os directamente relacionados co bloque 2, das 
linguaxes artísticas, plástica, musical e corporal, algúns deles están relacionados coa 
música e serán os seguintes:
- Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiáns

e de instrumentos musicais.
- Utilización dos sons achados para a interpretación e a creación musical.
- Vivencia do son e do silencio.
- Recoñecemento de sons do contorno natural e social.
- Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que lle 

xera a música.
- Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas.
- Participación activa e gozo na interpretación de cancións, xogos musicais e danzas 

colectivas e individuais.
- Creación, mediante  a  música e o baile, dos propios patróns, recreando situacións, 

ideas, feitos e sentimentos mediante o humor, o absurdo e a fantasía, compartindo
con outras persoas as súas creacións.

- Vivencia de xestos e de movementos como recursos corporais para a expresión e a 
comunicación e  tamén  o intercambio afectivo.

-  Participación en actividades de dramatización, danzas, xogos simbólico e outros 
xogos de expresión corporal, mimo, monicreques, teatro de sombras, etc, 
colaborando na elaboración dos elementos necesarios para una ambientación 
axeitada.

A linguaxe musical abranguerá por medio dos seguintes bloques de contidos para incluír 
todos aqueles medios de expresión artística que favorecen a sensibilidade estética, a 
apreciación e a manifestación creativa dos nenos e nenas:
-Cancións.
-Linguaxe musical.
-Audicións.
-Instrumentos de pequena percusión.
-Danzas e movemento.



Neste caso ocuparémonos dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación secuenciados
por trimestres do curso escolar e tendo en conta que algunas das nosas escolas do CRA 
son mixtas e que inclúen as tres idades na mesma aula, a serie de contidos veráse 
adaptando segundo a idade, capacidade e nivel da mesma, aumentando en dificultade 
gradualmente, sempre atendendo á evolución das capacidades  musicais propias de cada 
idade.

Primeiro trimestre

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Interpretar cancións 
infantís, rimas, poemas, 
ditos, xogos verbais…

Atención e escoita activa
do vocabulario da 
canción, rima, poema, 
dito…

Canta a canción e 
disfruta interpretándoa.
Imita a pulsación con 
palmas ou instrumento.

Diferenciar entre son e 
silencio.

Discriminación do son e 
do silencio.

Responde corporalmente 
ao cambio son-silencio.

Escoitar atentamente 
unha audición musical.

Imitación dunha 
pulsación mentres 
audiciona.

Asocia a audición coa 
narración, conto, debuxo,
musicograma.

Interpretar unha 
panxoliña,e acompañala 
con instrumentos de 
pequena percusión.

Disfrute coa panxoliña, 
imitación da pulsación e 
disfrute coa práctica 
instrumental.

Canta e disfruta 
interpretando a 
panxoliña.
Imita a pulsación ou 
acompañamento coa 
percusión.

Discriminar 
auditivamente un 
instrumento de 
percusión.

Manipulación e 
descripción dos 
diferentes instrumentos 
de pequena percusión, 
familias, timbres.

Distingue os sons 
producidos polas familias
de madeira, metal e 
parche.

Diferenciar polo timbre 
sons do entorno.

Exploración das 
posibilidades sonoras dos
obxectos.

Recoñece os sons do seu 
entorno e representa 
plásticamente os 
obxectos que os 
producen.



Segundo trimestre

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Interpretar cancións 
infantís e populares con 
xestos, 
movementos,xogos na 
mesma.

Participación no canto, 
respiración correcta, 
imitación de xestos e 
movementos.

Ten unha boa entoación, 
respiración,imita sons, 
xestos e movementos.

Recoñecer e discriminar 
a intensidade.

Identificación do son 
forte e feble, 
comparación de 
intensidades sonoras.

Distingue entre dos sons 
con intensidade 
claramente diferenciada.

Distinguir a duración do 
son(longo/curto).

Identificación dun son 
longo ou curto.

Discrimina e representa 
gráficamente sons longos
e curtos.

Interpretar un xogo-
danza sinxela.

Participación  de 
movementos en grupo.

Participa con interés no 
xogo-danza.

Diferenciar sons 
corporais e producir 
onomatopeias.

Exploración das 
posibilidades sonoras do 
noso corpo.

Asocia sons a 
onomatopeias.

Discriminar 
auditivamente 
instrumentos de 
percusión de altura 
determinada.

Observación, 
manipulación e 
descripción 
discriminando o timbre 
de cada instrumento de 
altura determinada.

Recoñece o timbre dos 
instrumentos propostos.

Terceiro trimestre

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Recoñecer e discriminar 
sons producidos por 
animais.

Imitación de 
onomatopeias, 
observación e audición de
sons producidos por 
animais.

Distingue e reproduce 
sons de animais.

Identificar sons agudos 
e graves.

Audición e 
representación de sons 
agudos e graves.

Utiliza códigos para 
representar sons agudos 
e graves.



Identificar e recoñecer 
voces de persoas.

Audición e 
recoñecemento de voces 
de persoas.

Recoñece polo timbre 
diferentes voces.

Discriminar 
auditivamente varias 
cualidades do son.

Exploración das 
cualidades do son.

Recoñece as cualidades 
do son.

Discriminar sons de 
instrumentos de 
orquestra.

Audición de instrumentos
de orquestra.

Recoñece algúns dos 
instrumentos da 
orquestra.

Educación en valores. A escola xoga un papel fundamental na adquisición dos mesmos 
por multitude de razóns, tanto pedagóxicas coma sociais. As primeiras responden á 
necesidade de lograr a formación integral da persoa e respecto ás sociais, é necesario 
destacar que a sociedade demanda un papel activo da escola para favorecer a adquisición 
destes valores. O seu obxectivo principal é transmitir e poñer en práctica aqueles que 
favorezan a comprensión, gratitude, lealdade, sabedoría e o respecto.
Potenciar a adquisición  dos valores forma parte do eixo mesmo nas secuencias 
didácticas, nos proxectos e no proxecto anual, integrando nelas unha serie de elementos: 
comunicación, acción, sentimento, elección, pensamento, apreciación. Para iso, se 
traballarán de xeito globalizado a través das actividades que se sucedan na aula de 
música, así como sucede nos resto das actividades de fóra da mesma.
 
4.SECUENCIAS DIDÁCTICAS, OBRADOIROS E PROXECTOS.

O traballo por proxectos obriga a ir completando a programación de aula ao longo do 
curso, pola imposibilidade de determinar dende un principio cales intereses e temas 
irán xurdindo e cales decidirá traballar o grupo. Polo tanto, a relación de proxectos 
que se leven a cabo é susceptible de modificacións, dependendo dos intereses dos 
nenos e nenas e das propostas dos diferentes equipos.
 En todos eles contaremos coa colaboración das familias solicitando a súa axuda, así 
coma da evolución dos proxectos de todas as escolas que conformamos o CRA.
Os proxectos traballaránse tentando acadar os seguintes obxectivos:
-Posibilitar a exploración e comprensión do mundo que lles rodea, accionando sobre 
obxectos e espazos.
-Facilitar ao alumnado medios para desenvolver a comunicación a través de diferentes
tipos de linguaxe.



-Favorecer nos nenos e nenas o desenvolvemento dunha personalidade autónoma, 
participativa e creativa, capaz de disfrutar, de elexir e de tomar decisións.
-Estimular a capacidade de observación en xeral, posibilitando que expresen os seus 
sentimentos a través das súas manifestacións e creacións artísticas.
-Facer aos alumnos protagonistas do proceso de aprendizaxe, facilitando a 
participación de todos na elección e realización de actividades, na toma de decisións 
na aula, etc.

O proceso a seguir para a preparacións dos proxectos tentará de organizarse da 
seguinte maneira:

Selección da temática: Esta escollerase coa aceptación de todo o grupo, ou ben por 
proposta do propio grupo ou ben pola mestra, ou ben por algún dos equipos do 
centro.As propostas faránse tendo en conta a época do ano, o calendario de 
celebracións anuais e diversos intereses e temas que van xurdindo ao longo do curso.
Programación das actividades: Teránse en conta actividades dos tipos seguintes; 
previas, iniciais, xerais, psicomotrices, de linguaxes, simbólicas, de audición musical e 
de recapitulación…
Elaboración dun listado de distintos recursos educativos relacionados co tema a 
tratar; cancións, audicións, poesías, adiviñas, ditos, contos, xogos, obras de arte…
Habilitación dun espazo da aula para organizar o traballo, contamos aquí coas 
diferentes aulas e espazos nas que haberá que acotar un espazo de escoita, reunión e 
logo pasar a outro espazo máis aberto de xogo, movemento e baile…

Temporalización a duración de cada proxecto variará en función das características 
do mesmo, teremos e deseñaremos proxectos anuais integrais, proxectos anuais con 
microproxectos ( a desenvolver nunha semana), e proxectos trimestrais, sempre 
podendo modificar algún na súa duración.

No noso centro o traballo estáse a desenvolver fai anos por proxectos, no presente curso
o proxecto a traballar será “ Auga, agua, water”.

Así se traballa en todas as especialidades, música, lingua extranxeira, por medio tamén 
da dinamizadora do proxecto de estimulación de linguaxe, da biblioteca e, por suposto, 
coma traballo de aula coas súas respectivas titoras.



A estructura principal do proxecto acollerá aos diversos microproxectos e secuencias 
didácticas que son quen de extrapolalos a outras temáticas e intereses.

No CRA contamos con 7 unidades das cales hai 4 que son aulas mixtas, e do mesmo xeito 
traballaránse os aspectos relacionados coa música e co proxecto, ben sexan danzas, 
cancións, movementos ou coreografías sinxelas, etc...todo o centro terá o mesmo 
obxectivo común neste caso.

O traballo tamén feito dende as titoras e demáis especialidades terá coma finalidade a 
concenciación do planeta,os bosques e continentes polos que sucede a viaxe da nosa 
mascota, e se reflictirá nos diferentes blogues das aulas e especialidades, de xeito que, 
todo o alumnado pode ver o que traballan nas outras aulas, outros compañeiros e poder 
vivencialo non só no centro, senón tamén amosalo e repetilo nas súas casas coas familias.

5.METODOLOXÍA.

5.1. Principios de intervención educativa.

Aplicar unha metodoloxía baseada no PRINCIPIO DE APRENDIZAXE 
SIGNIFICATIVA, para isto é necesario ter en conta os seguintes requisitos:
-Detectar os coñecementos previos do alumnado para realizar a intervención 
correcta.
- Presentarlles situacións nen moi complicadas nin demasiado próximas ás súas 
experiencias para que propoñan solucións a cada situación.
-Organizar os contidos tendo en conta que é o alumnado quen ten que asimilalos.

Para acadar todo isto é necesario que o proxecto sexa planificado baixo unha perspectiva
globalizadora, de ahí que o noso traballo na aula de música será baseado nun PRINCIPIO 
DE GLOBALIZACIÓN, así eles non saben que están adquirindo un maior coñecemento do 
seu corpo, que están pregresando na súa autonomía persoal, que están ampliando o seu 
vocabulario, ou que están coñecento as súas posibilidades expresivas, todo isto de xeito 
totalmente participativo . 

Os contidos organizaránse en secuencias didácticas significativas para o neno e a 
nena, que, partindo dos seus propios intereses, vinculan debida e ordenadamente os 
elementos novos cos que xa teñen.



O ENSINO ha ser ACTIVO, e debe darlle tempo e ocasión que o neno e a nena 
participen e sexan protagonistas da súa propia aprendizaxe. Empregaremos 
estratexias que estimulen a ser creativos e que elenten o desenvolvemento da 
imaxinación e da capacidade de observación. A través da acción e da experimentación 
expresan os seus intereses e as súas motivacións e descobren relacións, propiedades 
de obxectos, formas de actuar,etc.
Unha das principais fontes de actividades é o XOGO, é necesario que teñan carácter 
lúdico nestas idades, é a actividade principal para que favoreza a elaboración e o 
desenvolvemento das estructuras de coñecemento.
O principio metodolóxico ligado á actividade é a MOTIVACIÓN, que se tivo en conta 
para a elaboración dos  proxectos, é necesario que os nenos se sintan atraísod cara á 
aprendizaxe, de xeito que os obxectivos, contidos e actividades teñan un nivel 
axeitado, que responda os seus intereses e que os métodos e recursos faciliten dita 
aprendizaxe.
 O TRABALLO EN GRUPO potencia a participación e mellora da capacidade de 
expresión, o cal é un dos eixes principais para un bo desenvolvemento cognitivo e 
emocional. A interacción cos outros nenos e nenas constitúe un importante recurso 
metodolóxico que nos axuda no seu proceso social, afectivo e intelectual, así que lles 
ofreceremos espazos e materiais que axuden a crear un ambiente de xogo estimulante
tendo en conta as súas necesidades.
Atendemos tamén o PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN, o noso proxecto propón 
actividades de grupo nas que os nenos e nenas aprenderán comportamentos e normas, 
así como a compartir, a respectar, a participar e a relacionarse cos demais. É 
importante valorar a participación, o compañeirismo, a axuda e o respecto cara ós 
demais, así os nenos e nenas repetirán ditos comportamentos para superar o 
egocentrismo típico destas idades e desenvolvendo así a súa capacidade de relación, a 
súa autonomía e a súa independencia.

5.2. Organización do espazo e tempo.

As sesións de música son para cada grupo-clase dunha hora semanal, a distribución da 
mesma se fará de xeito que procurará traballar todos os bloques de contidos en cada 
sesión, globalizando así a música dacordo cos contidos traballados na aula de 
educación infantil.
Unha dinámica de traballo será a utilización dos contos, láminas, libros, xogos, 
audicións e movementos, logo introduciránse os instrumentos de pequena percusión 
para a súa manipulación.



En cada trimestre recibirán unas doce sesións musicais aproximadamente, sería 
adecuado utilizar dúas sesión para cada cualidad do son, é dicir, empregaríamos un 
total de oito sesión para traballar os parámetros do son (timbre, altura, duración e 
intensidade), e , as outras catro servirán para o resto do traballo de contidos, sempre
adecuando e incluíndo os principios antes descritos e tendo en conta os seus intereses
e grado de adecuación ós mesmos.No presente curso a derradeira semana de cada 
mes se adicará a unha obra pictórica dun pintor ou pintora que veña relacionado co 
proxecto, a dinamizadora da biblioteca traballará dita obra de arte por medio de 
contos e na seguinte semana o traballo virá de man dunha audición relacionada co tema
do cadro, así se traballará tamén a música e o seu composit@r , ben sexa con 
movementos, musicogramas, instrumentacións, etc...
Especial atención merece a organización do espazo, é preciso que sexa vivenciado 
polos alunmos e alumnas e debe estar adaptado as súas necesidades. (*)
Nas cinco escolas que conforman o noso CRA hai algunas con unha aula anexa á aula 
principal,  sucede nas de Lubre, Carrio e Vixoi, así a adecuación do espazo é máis 
doada que no resto das escolas, o espazo é diáfano e factible de acotar para o comezo
das sesións e no traballo de instrumentación e conto, así como o resto do espazo é 
ideal para o movemento e danzas.
Nas outras dúas escolas o espazo vese reducido á aula de traballo, así que o traballo 
farase nun espazo da aula no que eles teñan a asamblea o momento do conto, etc, e 
para o movemento e baile utilizaremos o resto da aula na que as veces é necesario 
mover as mesas e as cadeiras.
(*No apartado 10 da presente programación especifica o tratamento do espazo )

5.3. Atención á diversidade.

No ciclo de Educación Infantil, prestamos gran atención as necesidades de cada un dos 
nosos alumnos/as. Todos os plantexamentos e proxectos didácticos terán en conta á hora
de ser formulados, as características persoais dos nenos e nenas tendo moi presente o 
ritmo evolutivo e o estilo cognitivo de cada neno/a.
Dado que nestas idades o proceso de maduración de cada neno/a é moi diferente, 
programaremos as actividades de xeito que se integren todos/as os nenos e nenas.

Atender á diversidade é recoñecer que cada neno ou nena é unha persoa 
irrepetible e única, coa súa propia historia, afectos, motivacións, necesidades e 
intereses, etc...

mailto:composit@r


Guiarémonos polo principio de favorecer e estimular o benestar e o desenvolvemento de 
todos os nenos e nenas, aproveitando as súas diferenzas individuais existentes na aula.

Co fin de garantir a equidade, a nova Lei de educación aborda os grupos de alumnos e 
alumnas que, requiren unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar 
algunha necesidade específica de apoio educativo e, así mesmo, establece os recursos 
precisos para acometer esta tarefe co obxectivo de lograr a súa plena inclusión e 
integración.

Esta diversidade do alumnado supón, por parte dos educadores e das educadoras, unha 
análise e unha reflexión sobre o seu grupo de alumnos e alumnas, aceptando que cada un 
deles ten os seus propios intereses, capacidades, necesidades, motivacións e estilos de 
aprendizaxe.

Tanto se nos referimos os alumnos e alumnas con necesidades educativas específicas no 
caso de nenos e nenas que proveñan doutros países e culturas, ou ben ós que posúen altas 
capacidades intelectuais e a aqueles con retraso no seu desenvolvemento madurativo, 
trátase dunhas necesidades que se teñen que cubrir polo principio de normalización e 
inclusión, e así asegurará a súa non- discriminación e a igualdade efectiva.

Utilizaremos para estes casos estratexias como:

-Modificación do tempo das aprendizaxes, axeitar o tempo das sesións segundo o grupo 
no que se traballe.
-Adecuación da axuda pedagóxica por medio dos profesionais que normalmente traballen 
en colaboración coa titora
-Adecuación da metodoloxía: atención ao  traballo en gran grupo, en pequeno grupo, en 
parellas, etc...resulta beneficioso para todos e neste curso con especial interese ao 
protocolo da covid 19.
-Adecuación das actividades ás diferenzas individuais do grupo de alumnos e alumnas.

 6. MATERIAIS E RECURSOS.

A aula de música conta cun material que pouco a pouco se vai renovando segundo se 
estropea, é dicir, no caso dos instrumentos de pequena percusión é necesario ter una 
material limpio, sen óxido nen astillas, e adecuado para a súa motricidade.



No presente curso debido ó protocolo COVID tentaremos de individualizar o 
instrumental de xeito que teña un tratamento específico para uso único por cada 
nen@, se embolsará e nomeará para que en cada bolsiña haxa un mínimo de 
instrumentos de pequena percusión, así coma de instrumentos de reciclaxe que xa 
están feitos de cursos anteriores e tamén o que se vaia facer no presente curso. Cada
nen@ terá o seu proprio instrumento e será desinfectado ao remate da sesión para 
gardalo cara a seguinte sesión, se levará un rexistro de cada material a utilizar en 
cada aula e por cada nen@ en cada trimestre, logo do remate trimestal se rotará ou 
cambiará de familia instrumental de pequena percusión, de xeito que tod@s percutan 
as tres familias de madeira, metal e parche.
O instrumental de pequena percusión está composto por instrumentos das tres 
familias; madeira, metal e parche e contamos cun mínimo de instrumentos en cada 
escola que nos tres últimos cursos foise mercando para non ter que itinerar co mesmo 
dunha escola á outra.

 En canto ao instrumental de percusión de altura determinada cóntase cuns xogos de 
placas soltas de metalófonos,  tubos sonoros ou “boomwhackers”  e cun xogo de 
campás coa escala musical completa e factible de xogar cons sons que sexan precisos 
na instrumentación a realizar, ademáis con baquetas suficientes para todo o alumnado.

Neste curso será pouco probable que se utilice pero de ser utilizado se 
desinfectará de cada vez. (Apartado 10 da presente programación)

No relativo os contos hai un fondo que pouco a pouco vai incrementándose segundo van
saíndo novidades ó mercado musical infantil, e contamos xa cunha serie bibliográfica 
na biblioteca con contos musicais axeitados o seu nivel.

En cada escola tamén contamos cun reproductor de cd cunha boa calidade sonora, as 
diversas audicións que realizamos na clase de música ten que ser boas, hai que mimar 
os seus oídos, deben de acostumarse a iso.
Coma nas escolas hai material de psicomotricidade é tamén utilizado nas sesións 
musicais para a realización de diversos movementos, danzas sinxelas, xogos 
simbólicos, audicións con movemento, etc.
Todo o material factible de ser utilizado será tratado de xeito de cumprir co 
protocolo da COVID 19.
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7. CONTRIBUCIÓN DENDE AS ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL AO LOGRO 
DAS COMPETENCIAS.

Para desenvolver as competencias traballaremos sobre todo por proxectos e 
propòñendo tarefas e retos que inciten ao alumnado a mobilizar os seus coñecementos e 
habilidades tratando de achegar a escola á vida diaria, empregando un enfoque 
globalizador e partindo dos intereses do alumnado, das súas experiencias e coñecementos
previos.
Na aula de música procurarase contribuir ao desenvolvemento das competencias básicas 
do seguinte xeito:

Competencia en comunicación lingüística:
-Levando a cabo actividades de expresión oral nas que nenos e nenas participen 
activamente: realizar asambleas, cantar, dramatizar contos, cancións, conversar…
-Escoitando e lendo contos, musicogramas, inventando historias, situacións e personaxes.
-Desenvolvendo actividades motivadores que inciten ao alumnado a falar, cantar,, 
expresarse creativamente.
- Facilitando o coñecemento de diferentes formas de expresión oral (teatro, poesía, 
ditos, cambios de rexistro e alturas de son, diferentes voces,etc…).

Competencia no coñecemento e a interacción co  mundo físico:
-Facilitando a observación e exploración do contorno físico-social máis próximo e 
establecendo relacións entre a propia actuación e as consecuencias que dela derivan.
-Planificando actividades de investigación, formulación e comprobación de hipótesis…
-Posibilitando que o alumnado e respondendo preguntas, interpretando feitos, expresando
opinións e contrastando coas dos seus compañeir@s.
-Inculcando actitudes de respecto, coidado e agarimo co medio natural.

Competencia social e cidadá:
-Mostrando un modelo axeitado nas interaccións sociais (ton de vos, fórmulas de 
cortesía, comunicación visual, asertividade,etc.)
-Integrando na aula materiais e contidos que promovan a igualdade entre homes e 
mulleres e a valoración das diferenzas culturais e raciais.
-Organizando actividades e xogos en grupo.
-Posibilitando que todo o alumnado poda manifestar a súa opinión sobre algún tema 
inculcando o respecto polas opinións alleas.
-Potenciando os xogos cooperativos fronte aos xogos competitivos.



Competencia para aprender a aprender:
-Traballando por proxectos que respondan ás necesidades e intereses do alumnado.
-Programando actividades fundamentalmente activas, lúdicas e motivadoras.
-Propoñendo situacións donde os nenos e nenas diagnostiquen un problema, propoñan 
solucións, analizar as consecuencias necesarias para conseguir os obxectivos propostos.
- Facendo aos alumnos e alumnas copartícipes do proceso de aprendizaxe.
-Facilitando a participación de todos e todas na elección e realización de actividades e na
toma de decisións na aula.

Competencia cultural e artística:
-Traballando no coñecemento, compresión e apreciación das diferentes manifestacións 
culturais e artísticas, utilizándoas como fonte de enriquecemento e desfrute.
-Programando actividades de traballo colaborativo, en grupo manifestando unha actitude 
aberta, respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións artísticas e culturais.
-Traballando a iniciativa, a imaxinación e a creatividade para expresarse con códigos 
artísticos.

Autonomía e iniciativa persoal:
-Potenciando que realicen por sí mesmos todas aquelas tarefas que sexa posible.
-Deixando constancia da súa evolución e valorando o seu esforzo e iniciativa.

8. PROCEDEMENTOS,  INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

Na educación infantil a avaliación é contínua e formativa. Partimos dunha avaliación inicial
e chegaremos ao remate do proceso a unha avaliación final.
A avaliación inicial permítenos coñecer e avaliar a bagaxe de competencias coma de 
coñecementos do noso alumnado, a secuencia de aprendizaxe poderase construír sobre 
estes, transformándose así en aprendizaxes significativas.
A avaliación final indicaranos o nivel de consecución acadado das expectativas previstas 
no noso proxecto anual, así como o conseguido polos nenos e nenas.

8.1. Avaliación Inicial.

O alumnado do Cra que se corresponde cos tres niveis do segundo ciclo de educación 
infantil, terá unha avaliación ao comezo de curso para concretar o seu momento evolutivo 
que nos servirá de punto de partida para os contidos a traballar.



 Asemade, coas titoras de cada grupo de alumnado se realizarán reunións, día a día 
comunicámosnos para facer intercambio de impresións, de xeito que nos facilitamos 
informacións válidas para realizala e ter en conta moitos aspectos a avaliar.

8.2. Avaliación contínua.
De forma contínua e ao longo do ciclo, utilizamos distintas situacións educativas para 
analizar os progresos e dificultades do alumnado, así axustarase a intervencións 
educativa para estimular o proceso de aprendizaxe.
Os criterios de avaliación de cada secuencia didáctica ou proxecto constituirán o punto 
de referencia inmediato da avaliación contínua e permitirán seleccionar os 
procedementos de avaliación máis axeitados.
Esta avaliación contínua queda reflexada nos boletíns trimestrais de avaliación que son 
elaborados polo equipo de ciclo.

8.3. Avaliación final.
Con esta avaliación valoranse tanto o grao de consecución respecto aos obxectivos 
marcados obtidos por cada neno e nena, coma os acadados pola propia planificación do 
proxecto.
Para a avaliación final temos diferentes medios:
-O primeiro instrumento de avaliación será a observación directa, miraremos actitudes, 
destrezas e procedementos empregados na resolución de actividades.
-Contaremos co traballo realizado ao longo do trimestre polo neno e nena, valoramos a 
participación nas actividades e o desfrute e implicación nas mesmas.
-Criterios de avaliación en cada unha das secuencias, sirven para orientarr a acción 
educativa, avalíase entón se o neno ou nena coneguíu unha aprendizaxe concreta.
Os criterios de avaliación refírense ao contido traballado na unidade; algúns avalían 
aspectos máis amplos; outros avaían aspectos máis concretos.

8.4. Criterios de avaliación.
Os referentes directos serán os xa indicados nos cadros trimestrais  de obxectivos 
establecidos nesta programación e os indirectos serán os que se corresponden tamén 
coas outras áreas, xa que, a educación infantil considérase de todos os xeitos 
globalizada.



9. EDUCACIÓN EN VALORES E PARA A CONVIVENCIA.

Nas idades que nos ocupan dentro da etapa de educación infantil, os nenos e nenas 
comezan a formarse unha visión do mundo.
Educación moral e cívica.
A formación integral do individuo, que persegue a educación na actualidade, leva implícita 
a formación en valores democráticos fundamentais como son o exercicio da libertade, a 
tolerancia, a solidaridade e a igualdade.
Educación para     a paz.  
Deste xeito a educación contribúe a avanzar na loita contra a desigualdade e a 
discriminación por razóns socioeconómicas, de raza, sexo ou de relixión.
Polo tanto, fomentaremos estratexias coeducativas con propostas que lles permitan aos 
nenos e nenas ser activos e independentes, posibilitando a toma de decisións e autonomía 
de criterios.
A incorporación de nenos ou nenas que sexan de diferentes culturas nas nosas aulas, 
axudarános a favorecer o respecto pola diferenza cultural e coñecemento deste xeito, 
das características e costumes deses pobos.
Educación para a saúde.
Na aula de música se favorecerá o coñecemento do propio corpo para introducir algúns 
conceptos básicos de saúde e de hixiene que deben traducirse en hábitos e manterse 
durante a súa vida.
Educación sexual e ambiental.
O alumnado na aula de música aprenderán a non discriminación por razón de sexo, 
desenvolveremos contínuamente actitudes de compañeirismo, de respecto e de axuda 
polos demáis, de orde e limpeza, de uso do diálogo, de rexeitamento á violencia e da 
agresividade, así como de coidado polos bens naturais e do material da aula.
É moi importante inculcarlles o respecto por todo isto xa que é en ben de todos e todas.

10. Adaptación ao protocolo da COVID 19.

Na resolución conxunta de data 22 de setembro de 2020 pola que ven aprobado o 
“Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2020-2021” veñen especificadas unha serie de medidas a ter en 
conta en materia de sanidade.
Comezaráse a xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene 
e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán nas aulas, 
asemade, serán de xeito lúdico axeitado as idades de infantil.



A aula ten que ser un espazo de descubremento e socialización sen perder de vista a 
saúde emocional e as medidas sanitarias que establece o protocolo actual e recolle plan 
contra o covid 19.
O traballo co grupo de convivencia estable favorecerá ademáis do control da pandemia :
- A cohesión do grupo.
- O autocoñecemento e o traballo da individualidade como parte funadamental dun grupo 
ou comunidade.
 
Terá especial importancia o tempo adicado ás rutinas hixiénico- sanitarias , facendo 
especial atención na desinfección de mans, ao comezo da sesión de música  adicaráse o 
tempo para isto por medio dunha canción, e coma inicio da sesión musical,  tamén cada vez
que toquen ou senten no chan da aula e logo de percutir ou tocar algún instrumento, aínda
que estará embolsado e previamente desinfectado para su uso individual.
No caso de utilizar instrumentos dun só uso na sesión serán posteriormente 
desinfectados para gardalos ou ben para que se leven ao lugar onde se guardan 
normalmente, armario, gabetas, caixas,….
Este será o caso máis aislado, o de utilización de material dun só uso.
Procuraráse que ao longo dun trimestre e por medio dun rexistro persoal levado a cabo 
pola mestra de música, cada nen@ percuta un instrumento dunha das tres familias, e 
continuará facendo uso do mesmo polo trimestre enteiro, así aseguramos que ao finalizar 
o trimestre o instrumento será desinfectado e posto en cuarentena ata o seguinte 
trimestre no que será rotado dentro do mesmo grupo–clase de convivencia estable.

Deste xeito cada nen@ percutirá un instrumento de cada unha das familias ao longo dun 
trimestre e percutirá así as tres familias ao longo do curso.
O resto de material, ben sexa instrumental, fichas, postais, follas, cores, baquetas,etc... 
estará sempre gardado na súa bolsa persoal para ser  de utilización persoal e individual 
por cada nen@ segundo vaia xurdindo ao longo do curso e do traballo a realizar no mesmo.

As actividades de grupo, ben sexan danzas, movementos, realizaránse sempre dentro dos
subgrupos que ten establecido a súa titora, no caso de danza ou movementos en gran 
grupo faránse respectando sempre as medidas de distanciamento de seguridade entre 
el@s.
 No caso das aulas das escolas de Vixoi, Carrio, Lubre e Silvoso que contan cun espazo 
diferente para a sesión se acotará ou dividirá para que entre el@s estean situad@s do 
mesmo xeito que no grupo de convivencia estable e subgrupos da aula.
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No caso das aulas da escola de Guísamo, as titoras teñen o espazo xa acotado para cada 
subgrupo así que do mesmo xeito estarán situados no espazo respectando esa posición e 
situación dentro da aula, no caso de movementos estarán situad@s nese espazo xa 
acotado para cada subgrupo na procura de respecto das medidas de distanciamento de 
seguridade.
Evitaránse as cancións, actividades, danzas en parellas, a non ser que os emparellamentos
sexan compatibles cos subgrupos establecidos nas aulas.

No caso da atención á voz, a emisión vocal cantando se procurará que sexa o menos 
forzado posible, evitando os gritos e a subida de nivel de son vocal xa que o uso da 
mascarilla, aínda que non é obrigatorio nestas idades, a maioría a leva posta co 
conseguinte “ apagamento” do son vocal.  No traballo polo tanto de corrección da emisión 
colocación da boca para cantar non se poderá facer fincapé nestes contidos como sería 
esperable, aínda que nestas idades o máis importante é a insistencia de non gritar e 
facer un uso correcto do seu aparato- instrumento fonador e evitar así futuras lesións 
derivadas pola mala utilización do mesmo.
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