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 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

A Educación Musical como as demais áreas do currículo escolar debe  fomentar a 

educación integral do neno/a, ao ser unha forma de expresión e linguaxe, responderá ás 

necesidades expresivas, comunicativas, creativas, de escoita activa, etc.  

Con iso preténdese educar ós alumnos/as para a observación, análise e apreciación da 

realidade sonora, así como preparalos para gozar das diferentes manifestacións e participar 

activamente nelas.     

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

O CEIP de Teixeiro está  situado na localidade de Teixeiro no Concello de Curtis e limita cos 

de Oza dos Ríos, Aranga, Guitiriz, Sobrado dos Monxes, Vilasantar, Mesía e Cesuras. 

A súa economía está baseada esencialmente no sector primario ( agricultura e gandería) na 

que traballa a maior parte da súa pobación. 

O resto traballa no sector servizos e nas empresas do polígono industrial, que está a un par de 

kms. do pobo, no que destaca unha empresa de recente creación Biotanol Galicia, que 

proporcionan o resto de postos de traballo á nosa área de influencia. 

Actualmente é un centro dunha liña que trata de manter o ideario a través do proxecto 

educativo, con 69 alumnos/as en Educación Infantil e 113 alumnos/as en Educación Primaria O 

presente desenvolvemento curricular debe contribuír a acadar os obxectivos propostos no 

proxecto educativo do centro.                                 

2. OBXECTIVOS. 

2.1.PRIMEIRO CURSO 

1. Utilizar os distintos elementos da linguaxe musical para expresar ideas, sentimentos e 

emocións dunha forma creativa e divertida.  

2. Escoitar, identificar sons do contorno e clasificalos atendendo aos distintos parámetros 



 

de duración, altura, intensidade e timbre. 

3. Ler, escribir, facer ditados rítmicos  ou melódicos co fin de recoñecer algúns elementos 

da linguaxe musical convencional e non convencional. 

4. Aplicar as vivencias e experiencias cos parámetros do son na realización de variacións 

sonoras en situacións de improvisación e xogo.Identificar o pentagrama como o soporte das 

notas musicais e recoñecer a clave de Sol como o signo musical que sempre está ao 

comezo do pentagrama. 

5. Identificar o pentagrama como o soporte das notas musicais e recoñecer a clave de Sol 

como o signo musical que sempre está ao comezo do pentagrama. 

6. Crear a necesidade de comunicarse a través de mensaxes escritas. 

7. Identificar esquemas rítmicos e melódico rítmicos entre varios escoitados. 

8. Interpretar esquemas rítmicos coas figuras musicais básicas traballadas. 

9. Iniciar ao alumno/a nas técnicas de improvisación mediante preguntas e respostas e na 

utilización de diversas grafías. 

10. Recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical convencional e non convencional 

e reproducilos oral e graficamente. 

11.  Practicar a interpretación e representación dos sons musicais en linguaxe non 

convencional. 

12.  Coñecer o valor do silencio en contraposición ao son e ser quen de identificalo como 

elemento privilexiado para a súa relación cos demais, especialmente nas actividades 

musicais de grupo. 

13. Tomar conciencia do pulso e do acento. 

14.  Percibir os sons como resultado de diferentes fontes sonoras. 

15. Valorar e diferenciar sons agradables e sons molestos. 

16.  Clasificar os sons atendendo aos seus parámetros: longo/curto, forte/suave, 

rápido/lento. 

17.  Descubrir o significado dalgúns signos musicais da linguaxe convencional como o signo 

de repetición. 

18.  Recoñecemento empírico dalgúns aspectos do ritmo como o pulso e o acento. 

19.  Coñecer os instrumentos de pequena percusión: as súas formas, os seus nomes e os 

seus sons a través da súa manipulación e de diferentes audicións; interpretar con eles 

sinxelos exercicios rítmicos. 

20.  Gozar coa producción de sons tanto dos instrumentos corporais como dos instrumentos 



 

de pequena percusión. 

21.  Gozar da actividade instrumental en grupo, valorando as achegas individuais propias e 

alleas. 

22. Utilizar os instrumentos habituais en clase para o acompañamento de cancións. 

23. Experimentar as posibilidades expresivas e estéticas de diferentes materiais, aparellos, 

obxectos e técnicas musicais na realización de producións propias. 

24. Descubrir as posibilidades sonoras do noso corpo, dos obxectos e dos instrumentos 

sinxelos. 

25. Clasificar os instrumentos escolares en familias. 

26. Interpretar sinxelas cancións e xogos instrumentais entre os que destaquen os propios 

da nosa Comunidade Autónoma. 

27. Acompañar cancións e textos con xestos e movementos rítmicos. 

28. Acompañar cancións e recitados con instrumentos de percusión de altura indeterminada. 

29. Reforzar a práctica con instrumentos corporais de sinxelos exercicios rítmicos e 

acompañamento de cancións e recitados. 

30. Acompañar as cancións con xestos, movementos (desprazamentos, rotacións, 

elevacións…) ou exercicios rítmicos de instrumentación corporal. 

31. Improvisar ou interpretar individual ou colectivamente coa voz ou con instrumentos 

musicais cancións e fragmentos rítmicos e melódicos con e sen texto. 

32. Recitar estrofas con esquemas rítmicos propostos. 

33. Coñecer e practicar diferentes exercicios de respiración, vocalización e pulsación. 

34. Interpretar cancións adaptadas á súa tesitura, de xeito colectivo acompañadas de xestos 

e movementos. 

35. Participar en actividades individuais e de grupo: canto, expresión instrumental e 

movemento. 

36. Gozar coa escoita, manipulación, experimentación e reprodución de sons do contorno. 

37. Desenvolver a percepción auditiva e gozar coa audición de fragmentos musicais 

asociados a narracións infantís. 

38. Adquirir o hábito da audición musical. 

39. Recoñecer os parámetros do son en audicións breves e en situacións de xogo. 

40. Ser quen de gozar coas manifestacións musicais do medio socio cultural da nosa 

comunidade. 



 

41. Desenvolver o gusto pola música clásica. 

42. Participar activamente na audición de narracións musicais a través da percusión, o 

mimo, o movemento rítmico, a dramatización e o xogo. 

43. Mostrar interese para conseguir precisión e harmonía no movemento. 

44. Identificar as diferentes posibilidades do son, a imaxe, o xesto e o movemento como 

elementos de expresión e comunicación cos demais. 

45. Montar e bailar danzas. 

46. Reforzar o coñecemento do esquema corporal e da lateralidade. 

47. Descubrir as posibilidades do movemento do propio corpo a través do baile libre e a 

través da danza escolar. 

48. Explorar as posibilidades e recursos expresivos do propio corpo, utilizando o xesto e o 

movemento para a expresión, a representación e a comunicación. 

49. Desenvolver a percepción espacial a través de sinxelas coreografías. 

50. Empregar os recursos expresivos do corpo (voz, percusión, mimo, movemento rítmico, 

dramatización) para a realización de sinxelas coreografías adaptadas da cancións infantís 

populares da nosa comunidade e doutras culturas. 

51. Coordinar diversos recursos expresivos na interpretación vocal, instrumental e corporal: 

vocalización, mimo, percusión, movemento rítmico e danza. 

52. Expresar sentimentos, ideas, sensacións e vivencias musicais persoais, a través da voz, 

do corpo e dos instrumentos. 

53. Facer experimentos no contorno que nos rodea relativos aos feitos musicais e propoñer 

posibles avances. 

54. Explorar o medio próximo ao centro no que traballamos identificando os elementos 

plásticos, visuais, musicais e dramáticos que haxa. 

55. Valorar o papel da música nos medios de comunicación da nosa comunidade máis 

difundidos (radio, televisión e cine). 

56. Mostrar actitudes de respecto e de apreciación cara ás manifestacións artísticas propias, 

así como cara aos doutras culturas, realizadas por mulleres e homes. 

57. Empregar a gravación como recurso para valorar as interpretacións realizadas. 

58. Fomentar unha actitude de atención e curiosidade ante os sons que nos rodean. 

59. Asistir a actividades e manifestacións musicais dentro do centro. 

60. Gozar de manifestacións musicais doutras culturas, mostrando actitudes de curiosidade 

e respecto por todas como integradoras do patrimonio artístico musical universal. 



 

61. Identificar algunhas das profesións vinculadas, desde distintas perspectivas, ao ámbito 

artístico musical, interesándose polas características do seu traballo e determinando algúns 

aspectos relativos á súa cooperación ao desenvolvemento da cultura musical. 

62. Desenvolver actitudes de valoración das producións propias, das dos demais e das 

manifestacións musicais da nosa comunidade, de España, de Europa e do patrimonio 

cultural universal. 

 Participar na planificación e execución de producións musicais en grupo mostrando 

sempre actitudes de colaboración e respecto cara ás achegas dos demais. 

2.2. SEGUNDO CURSO 

 

1. Utilizar os distintos elementos da linguaxe musical para expresar ideas, sentimentos e 

emocións dunha forma creativa e divertida.  

2. Escoitar, identificar sons do contorno e clasificalos atendendo aos distintos parámetros de 

duración, altura, intensidade e timbre. 

3 Ler, escribir, facer ditados rítmicos  ou melódicos co fin de recoñecer algúns elementos da 

linguaxe musical convencional e non convencional. 

4. Aplicar as vivencias e experiencias cos parámetros do son na realización de variacións 

sonoras en situacións de improvisación e xogo.Identificar o pentagrama como o soporte das 

notas musicais e recoñecer a clave de Sol como o signo musical que sempre está ao comezo 

do pentagrama. 

5. Identificar o pentagrama como o soporte das notas musicais e recoñecer a clave de Sol 

como o signo musical que sempre está ao comezo do pentagrama. 

6. Crear a necesidade de comunicarse a través de mensaxes escritas. 

7. Identificar esquemas rítmicos e melódico rítmicos entre varios escoitados. 

8. Interpretar esquemas rítmicos coas figuras musicais básicas traballadas. 

9. Iniciar ao alumno/a nas técnicas de improvisación mediante preguntas e respostas e na 

utilización de diversas grafías. 

10. Recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical convencional e non convencional e 

reproducilos oral e graficamente. 

11. Practicar a interpretación e representación dos sons musicais en linguaxe non 

convencional. 

12. Coñecer o valor do silencio en contraposición ao son e ser quen de identificalo como 

elemento privilexiado para a súa relación cos demais, especialmente nas actividades musicais 

de grupo. 

13.Tomar conciencia do pulso e do acento. 



 

14. Percibir os sons como resultado de diferentes fontes sonoras. 

15. Valorar e diferenciar sons agradables e sons molestos. 

16.Clasificar os sons atendendo aos seus parámetros: longo/curto, forte/suave, rápido/lento. 

17. Descubrir o significado dalgúns signos musicais da linguaxe convencional como o signo de 

repetición. 

18. Recoñecemento empírico dalgúns aspectos do ritmo como o pulso e o acento. 

19. Coñecer os instrumentos de pequena percusión: as súas formas, os seus nomes e os seus 

sons a través da súa manipulación e de diferentes audicións; interpretar con eles sinxelos 

exercicios rítmicos. 

20. Gozar coa producción de sons tanto dos instrumentos corporais como dos instrumentos de 

pequena percusión. 

21.Gozar da actividade instrumental en grupo, valorando as achegas individuais propias e 

alleas. 

22. Utilizar os instrumentos habituais en clase para o acompañamento de cancións. 

23. Experimentar as posibilidades expresivas e estéticas de diferentes materiais, aparellos, 

obxectos e técnicas musicais na realización de producións propias. 

24. Descubrir as posibilidades sonoras do noso corpo, dos obxectos e dos instrumentos 

sinxelos. 

25. Clasificar os instrumentos escolares en familias. 

26. Interpretar sinxelas cancións e xogos instrumentais entre os que destaquen os propios da 

nosa Comunidade Autónoma. 

27. Acompañar cancións e textos con xestos e movementos rítmicos. 

28. Acompañar cancións e recitados con instrumentos de percusión de altura indeterminada. 

29. Reforzar a práctica con instrumentos corporais de sinxelos exercicios rítmicos e 

acompañamento de cancións e recitados. 

30. Acompañar as cancións con xestos, movementos (desprazamentos, rotacións, 

elevacións…) ou exercicios rítmicos de instrumentación corporal. 

31.Improvisar ou interpretar individual ou colectivamente coa voz ou con instrumentos musicais 

cancións e fragmentos rítmicos e melódicos con e sen texto. 

32. Recitar estrofas con esquemas rítmicos propostos. 

33. Coñecer e practicar diferentes exercicios de respiración, vocalización e pulsación. 

34.Participar en actividades individuais e de grupo: canto, expresión instrumental e 



 

movemento. 

35. Gozar coa escoita, manipulación, experimentación e reprodución de sons do contorno. 

36. Desenvolver a percepción auditiva e gozar coa audición de fragmentos musicais asociados 

a narracións infantís. 

37.Adquirir o hábito da audición musical. 

38. Recoñecer os parámetros do son en audicións breves e en situacións de xogo. 

39. Ser quen de gozar coas manifestacións musicais do medio socio cultural da nosa 

comunidade. 

40. Desenvolver o gusto pola música clásica. 

41.Participar activamente na audición de narracións musicais a través da percusión, o mimo, o 

movemento rítmico, a dramatización e o xogo. 

42. Mostrar interese para conseguir precisión e harmonía no movemento. 

43. Identificar as diferentes posibilidades do son, a imaxe, o xesto e o movemento como 

elementos de expresión e comunicación cos demais. 

44. Montar e bailar danzas. 

45. Reforzar o coñecemento do esquema corporal e da lateralidade. 

46. Descubrir as posibilidades do movemento do propio corpo a través do baile libre e a través 

da danza escolar. 

47. Explorar as posibilidades e recursos expresivos do propio corpo, utilizando o xesto e o 

movemento para a expresión, a representación e a comunicación. 

48. Desenvolver a percepción espacial a través de sinxelas coreografías. 

49.Empregar os recursos expresivos do corpo (voz, percusión, mimo, movemento rítmico, 

dramatización) para a realización de sinxelas coreografías adaptadas da cancións infantís 

populares da nosa comunidade e doutras culturas. 

50.Coordinar diversos recursos expresivos na interpretación vocal, instrumental e corporal: 

vocalización, mimo, percusión, movemento rítmico e danza. 

51. Expresar sentimentos, ideas, sensacións e vivencias musicais persoais, a través da voz, do 

corpo e dos instrumentos. 

52.Facer experimentos no contorno que nos rodea relativos aos feitos musicais e propoñer 

posibles avances. 

53. Explorar o medio próximo ao centro no que traballamos identificando os elementos 

plásticos, visuais, musicais e dramáticos que haxa. 



 

54.Valorar o papel da música nos medios de comunicación da nosa comunidade máis 

difundidos (radio, televisión e cine). 

55. Mostrar actitudes de respecto e de apreciación cara ás manifestacións artísticas propias, 

así como cara aos doutras culturas, realizadas por mulleres e homes. 

56.Empregar a gravación como recurso para valorar as interpretacións realizadas. 

57. Fomentar unha actitude de atención e curiosidade ante os sons que nos rodean. 

58. Asistir a actividades e manifestacións musicais dentro do centro. 

59. Gozar de manifestacións musicais doutras culturas, mostrando actitudes de curiosidade e 

respecto por todas como integradoras do patrimonio artístico musical universal. 

60. dentificar algunhas das profesións vinculadas, desde distintas perspectivas, ao ámbito 

artístico musical, interesándose polas características do seu traballo e determinando algúns 

aspectos relativos á súa cooperación ao desenvolvemento da cultura musical. 

61.Desenvolver actitudes de valoración das producións propias, das dos demais e das 

manifestacións musicais da nosa comunidade, de España, de Europa e do patrimonio cultural 

universal. 

2.3. TERCEIRO CURSO 

1. Interpretar cancións adaptadas á súa tesitura, de xeito colectivo,           acompañadas de 
xestos, movementos e bailes. 

 
2. Acompañar as cancións con xestos, movementos (desprazamentos, rotacións, elevacións…) 

coma nun baile ou ritmos de instrumentación corporal… 

3. Memorizar cancións tradicionais galegas, populares, doutras comunidades ou doutras 

culturas e de autor. 

4. Acompañar cancións, recitados e bailes con instrumentos de percusión de altura 

indeterminada. 

5. Identificar o pentagrama como o soporte das notas musicais e recoñecer a clave de sol 

como o signo musical que sempre está ao comezo do pentagrama. 

6. Coñecer visual e auditivamente os sons da escala diatónica de do e a súa representación no 

pentagrama. 

7. Coñecer as calidades do son e a súa representación gráfica na linguaxe musical. 

8. Escoitar, identificar sons do contorno: natureza, instrumentais e clasificalos atendendo aos 

distintos parámetros de duración, altura, intensidade e timbre. 

9. Interpretar esquemas rítmicos coas figuras musicais básicas traballadas. 

10. Identificar esquemas rítmicos e melódico – rítmicos entre varios escoitados. 



 

11. Recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical convencional e non convencional e 

reproducilos oral e graficamente. 

12.  Iniciar ao alumno/a nas técnicas de improvisación mediante preguntas e respostas e na 

utilización de diversas grafías. 

13. Coñecer o valor do silencio en contraposición ao son e ser quen de identificalo como 

elemento privilexiado para a súa relación cos demais, especialmente nas actividades 

musicais de grupo. 

14. Valorar e diferenciar sons agradables e sons molestos. 

15. Ler, escribir, facer ditados rítmicos  ou melódicos co fin de recoñecer elementos da linguaxe 

musical convencional. 

16. Improvisar ou interpretar individual ou colectivamente coa voz ou con instrumentos musicais 

cancións e fragmentos rítmicos e melódicos con e sen texto. 

17. Crear acompañamentos sinxelos para cancións , bailes, etc... 

18. Clasificar os instrumentos escolares en familias. 

19. Descubrir o significado dalgúns signos musicais da linguaxe convencional, coma o símbolo 

de repetición. 

20. Adquirir o hábito da audición musical. 

21. Desenvolver o gusto pola música clásica. 

22. Valorar o papel da música nos medios de comunicación máis difundidos da nosa 

comunidade (radio, televisión e cine). 

23. Fomentar unha actitude e curiosidade ante os sons que nos rodean. 

24. Ser quen de gozar coas manifestacións musicais do medio sociocultural da nosa 

Comunidade. 

25. Coñecer visual e auditivamente algúns instrumentos da orquestra no desenvolvemento dun 

conto musical. 

26. Coñecer visual e auditivamente instrumentos das diferentes agrupacións musicais: da 

orquestra, da música popular galega, da banda e doutras culturas. 

27. Desenvolver o gusto polos diferentes estilos musicais: clásica, popular, folk, pop-rock. 

28. Interpretar cancións sinxelas utilizando si – la – sol, na frauta e con acompañamento de 

percusión corporal, pequena percusión e lámina. 

29.  Interpretar cancións sinxelas utilizando re – mi – fa – sol – la – si – do´   na frauta e con 

acompañamento de percusión corporal, pequena percusión e lámina. 

30.  Fomentar a declamación a través das representacións teatrais. 

31. Traballar a interdisciplinariedade co idioma inglés na interpretación de cancións. 



 

32. Coñecer temas en inglés e castelán dunha banda sonora dunha película de animación. 

33. Coñecer personaxes e as súas voces dunha película de animación creada en Galicia. 

34.  Clasificar os diversos instrumentos: folk, clásicos, pop, rock,  en familias. 

35. Identificar algunhas das profesións vinculadas, desde distintas perspectivas, ao ámbito 

artístico musical, interesándose polas características do seu traballo e determinando algúns 

aspectos relativos á súa cooperación ao desenvolvemento da cultura musical. 

36. Desenvolver actitudes de valoración das producións propias, das dos demais e das 

manifestacións musicais da nosa Comunidade, de España, de Europa e do patrimonio 

cultural universal. 

37. Participar na planificación e execución de producións musicais en grupo mostrando sempre 

actitudes de colaboración e respecto cara ás achegas dos demais. 

38. Desenvolver o manexo  da ofimática para acadar o seu uso no traballo diario. 

39. Utilizar novas técnicas de traballo manexando as actuais fontes de información (internet, 

bases de datos, enciclopedias virtuais, etc...). 

40. Valorar como patrimonio cultural e musical os grandes compositores, intérpretes e grupos 

de estilos diversos. 

41. Traballar os diferentes aspectos musicais: linguaxe, instrumentos, cancións, bailes, nas 

situacións de xogo grupal. 

42. Achegar xéneros e formas musicais do estilo clásico. 

43. Coñecer visual e auditivamente e clasificar as voces humanas, segundo a súa altura e nos 

diferentes estilos musicais. 

44. Coñecer agrupacións das distintas voces humanas: dúo, cuarteto, coro. 

45. Crear pezas musicais sinxelas a partir de pezas dadas. 

46. Empregar a gravación como recurso para valorar as representacións realizadas. 

47. Asistir a actividades e manifestacións musicais propostas dentro  do centro. 

48. Recrear danzas e bailalas. 

49. Traballar a velocidade como elemento importante na audición musical e de sons. 

50. Coñecer o matiz como elemento básico da intensidade do son. 

51. Coñecer e traballar o punto e a ligadura de unión como elementos importantes na linguaxe 

musical. 

52. Coñecer a escala pentáfona e distinguir a súa grafía e o seu son da  escala diatónica. 

53. Expresar sentimentos, sensacións e vivencias musicais, persoais a través da voz, do corpo 

e dos instrumentos. 



 

54. Participar en actividades individuais e de grupo: bailes, cancións e xogos. 

55. Gozar de manifestacións musicais doutras culturas, mostrando actitudes de curiosidade e 

respecto por todas, como integradoras do patrimonio artístico musical universal. 

56. Descubrir as posibilidades de movemento do propio corpo a través do baile libre e da danza 

escolar. 

57. Mostrar interese para conseguir precisión e harmonía no movemento. 

2.4. CUARTO CURSO 

1. Interpretar cancións adaptadas á súa tesitura, de xeito colectivo,           acompañadas de 
xestos, movementos e bailes. 
 
2. Acompañar as cancións con xestos, movementos (desprazamentos, rotacións, elevacións…) 

coma nun baile ou ritmos de instrumentación corporal… 

3. Memorizar cancións tradicionais galegas, populares, doutras comunidades ou doutras 

culturas e de autor. 

4. Acompañar cancións, recitados e bailes con instrumentos de percusión de altura 

indeterminada. 

5. Identificar o pentagrama como o soporte das notas musicais e recoñecer a clave de sol 

como o signo musical que sempre está ao comezo do pentagrama. 

6. Coñecer visual e auditivamente os sons da escala diatónica de do e a súa representación no 

pentagrama. 

7. Coñecer as calidades do son e a súa representación gráfica na linguaxe musical. 

8. Escoitar, identificar sons do contorno: natureza, instrumentais e clasificalos atendendo aos 

distintos parámetros de duración, altura, intensidade e timbre. 

9. Interpretar esquemas rítmicos coas figuras musicais básicas traballadas. 

10. Identificar esquemas rítmicos e melódico – rítmicos entre varios escoitados. 

11. Recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical convencional e non convencional e 

reproducilos oral e graficamente. 

12.  Iniciar ao alumno/a nas técnicas de improvisación mediante preguntas e respostas e na 

utilización de diversas grafías. 

13. Coñecer o valor do silencio en contraposición ao son e ser quen de identificalo como 

elemento privilexiado para a súa relación cos demais, especialmente nas actividades 

musicais de grupo. 

14. Valorar e diferenciar sons agradables e sons molestos. 

15. Ler, escribir, facer ditados rítmicos  ou melódicos co fin de recoñecer elementos da linguaxe 

musical convencional. 



 

16. Improvisar ou interpretar individual ou colectivamente coa voz ou con instrumentos musicais 

cancións e fragmentos rítmicos e melódicos con e sen texto. 

17. Crear acompañamentos sinxelos para cancións , bailes, etc... 

18. Clasificar os instrumentos escolares en familias. 

19. Descubrir o significado dalgúns signos musicais da linguaxe convencional, coma o símbolo 

de repetición. 

20. Adquirir o hábito da audición musical. 

21. Desenvolver o gusto pola música clásica. 

22. Valorar o papel da música nos medios de comunicación máis difundidos da nosa 

comunidade (radio, televisión e cine). 

23. Fomentar unha actitude e curiosidade ante os sons que nos rodean. 

24. Ser quen de gozar coas manifestacións musicais do medio sociocultural da nosa 

Comunidade. 

25. Coñecer visual e auditivamente algúns instrumentos da orquestra no desenvolvemento dun 

conto musical. 

26. Coñecer visual e auditivamente instrumentos das diferentes agrupacións musicais: da 

orquestra, da música popular galega, da banda e doutras culturas. 

27. Desenvolver o gusto polos diferentes estilos musicais: clásica, popular, folk, pop-rock. 

28. Interpretar cancións sinxelas utilizando si – la – sol, na frauta e con acompañamento de 

percusión corporal, pequena percusión e lámina. 

29.  Interpretar cancións sinxelas utilizando re – mi – fa – sol – la – si – do´   na frauta e con 

acompañamento de percusión corporal, pequena percusión e lámina. 

30.  Fomentar a declamación a través das representacións teatrais. 

31. Traballar a interdisciplinariedade co idioma inglés na interpretación de cancións. 

32. Coñecer temas en inglés e castelán dunha banda sonora dunha película de animación. 

33. Coñecer personaxes e as súas voces dunha película de animación creada en Galicia. 

34.  Clasificar os diversos instrumentos: folk, clásicos, pop, rock,  en familias. 

35. Identificar algunhas das profesións vinculadas, desde distintas perspectivas, ao ámbito 

artístico musical, interesándose polas características do seu traballo e determinando algúns 

aspectos relativos á súa cooperación ao desenvolvemento da cultura musical. 

36. Desenvolver actitudes de valoración das producións propias, das dos demais e das 

manifestacións musicais da nosa Comunidade, de España, de Europa e do patrimonio 

cultural universal. 



 

37. Participar na planificación e execución de producións musicais en grupo mostrando sempre 

actitudes de colaboración e respecto cara ás achegas dos demais. 

38. Desenvolver o manexo  da ofimática para acadar o seu uso no traballo diario. 

39. Utilizar novas técnicas de traballo manexando as actuais fontes de información (internet, 

bases de datos, enciclopedias virtuais, etc...). 

40. Valorar como patrimonio cultural e musical os grandes compositores, intérpretes e grupos 

de estilos diversos. 

41. Traballar os diferentes aspectos musicais: linguaxe, instrumentos, cancións, bailes, nas 

situacións de xogo grupal. 

42. Achegar xéneros e formas musicais do estilo clásico. 

43. Coñecer visual e auditivamente e clasificar as voces humanas, segundo a súa altura e nos 

diferentes estilos musicais. 

44. Coñecer agrupacións das distintas voces humanas: dúo, cuarteto, coro. 

45. Crear pezas musicais sinxelas a partir de pezas dadas. 

46. Empregar a gravación como recurso para valorar as representacións realizadas. 

47. Asistir a actividades e manifestacións musicais propostas dentro  do centro. 

48. Recrear danzas e bailalas. 

49. Traballar a velocidade como elemento importante na audición musical e de sons. 

50. Coñecer o matiz como elemento básico da intensidade do son. 

51. Coñecer e traballar o punto e a ligadura de unión como elementos importantes na linguaxe 

musical. 

52. Coñecer a escala pentáfona e distinguir a súa grafía e o seu son da  escala diatónica. 

53. Expresar sentimentos, sensacións e vivencias musicais, persoais a través da voz, do corpo 

e dos instrumentos. 

54. Participar en actividades individuais e de grupo: bailes, cancións e xogos. 

55. Gozar de manifestacións musicais doutras culturas, mostrando actitudes de curiosidade e 

respecto por todas, como integradoras do patrimonio artístico musical universal. 

56. Descubrir as posibilidades de movemento do propio corpo a través do baile libre e da danza 

escolar. 

57. Mostrar interese para conseguir precisión e harmonía no movemento. 

 2.5. QUINTO CURSO 



 

1.Utilizar os distintos elementos da linguaxe musical para expresar ideas, sentimentos e 

emocións dunha forma creativa e divertida. 

2. Explorar e procesar informacións sobre manifestacións artísticas do patrimonio cultural 

propio e doutras culturas, de acontecementos, creadoras e creadores e outras persoas 

relacionadas ca música. 

3.  Recoñecer músicas do medio social e cultural propio e doutras épocas e culturas. 

4.  Axustar a propia acción á das outras persoas do grupo na interpretación de pezas musicais 

e de danzas. 

5. Usar e coñecer a función das novas tecnoloxías da información e da comunicación para a 

creación de producións musicais sinxelas. 

6.  Identificar manifestacións musicais propias de Galicia. 

7.  Ler, escribir, facer ditados rítmicos  ou melódicos co fin de recoñecer algúns elementos da 

linguaxe musical convencional e non convencional. 

8.  Aplicar as vivencias e experiencias cos parámetros do son na realización de variacións 

sonoras en situacións de improvisación e xogo. 

9.  Crear a necesidade de comunicarse a través de mensaxes escritas. 

10. Identificar esquemas rítmicos e melódico–rítmicos entre varios escoitados. 

11. Interpretar esquemas rítmicos coas figuras musicais  traballadas. 

12. Recoñecer os diferentes elementos da linguaxe musical convencional e non convencional e 

reproducilos oral e graficamente. 

13. Practicar a interpretación e representación dos sons musicais en linguaxe non 

convencional. 

14. Identificar o silencio como elemento privilexiado para a súa relación cos demais, 

especialmente nas actividades musicais de grupo. 

15. Percibir os sons como resultado de diferentes fontes sonoras. 

16. Gozar coa produción de sons tanto dos instrumentos corporais como dos instrumentos de 

pequena percusión. 

17. Gozar da actividade instrumental en grupo, valorando as achegas individuais propias e 

alleas. 

18. Utilizar os instrumentos habituais en clase para o acompañamento de cancións. 

19. Experimentar as posibilidades expresivas e estéticas de diferentes materiais, aparellos, 

obxectos e técnicas musicais na realización de producións propias. 

20. Recoñecer e clasificar os instrumentos escolares en familias. 

21. Acompañar cancións e textos con xestos e movementos rítmicos. 



 

22. Acompañar cancións e recitados con instrumentos de percusión de altura indeterminada. 

23. Reforzar a práctica con instrumentos corporais de sinxelos exercicios rítmicos e 

acompañamento de cancións e recitados. 

24. Acompañar as cancións con xestos, movementos (desprazamentos, rotacións, 

elevacións…) ou exercicios rítmicos de instrumentación corporal. 

25. Improvisar ou interpretar individual ou colectivamente coa voz ou con instrumentos musicais 

cancións e fragmentos rítmicos e melódicos con e sen texto. 

26. Recitar estrofas con esquemas rítmicos propostos. 

27. Coñecer e practicar diferentes exercicios de respiración, vocalización e pulsación. 

28. Interpretar cancións adaptadas á súa tesitura, de xeito colectivo acompañadas de xestos e 

movementos. 

29. Participar en actividades individuais e de grupo: canto, expresión instrumental e 

movemento. 

30. Gozar coa escoita, manipulación, experimentación e reprodución de sons do contorno. 

31. Desenvolver a percepción auditiva e gozar coa audición de fragmentos musicais asociados 

a narracións infantís. 

32. Adquirir o hábito da audición musical. 

33. Ser quen de gozar coas manifestacións musicais do medio socio cultural da nosa 

comunidade. 

34. Desenvolver o gusto pola música clásica. 

35. Participar activamente na audición de narracións musicais a través da percusión, o mimo, o 

movemento rítmico, a dramatización e o xogo. 

36. Mostrar interese para conseguir precisión e harmonía no movemento. 

37. Identificar as diferentes posibilidades do son, a imaxe, o xesto e o movemento como 

elementos de expresión e comunicación cos demais. 

38. Montar e bailar danzas. 

39. Reforzar o coñecemento do esquema corporal e da lateralidade. 

40. Descubrir as posibilidades do movemento do propio corpo a través do baile libre e a través 

da danza escolar. 

41. Explorar as posibilidades e recursos expresivos do propio corpo, utilizando o xesto e o 

movemento para a expresión, a representación e a comunicación. 

42. Desenvolver a percepción espacial a través de sinxelas coreografías. 



 

43. Empregar os recursos expresivos do corpo (voz, percusión, mimo, movemento rítmico, 

dramatización) para a realización de sinxelas coreografías adaptadas da cancións infantís 

populares da nosa comunidade e doutras culturas. 

44. Coordinar diversos recursos expresivos na interpretación vocal, instrumental e corporal: 

vocalización, ritmo, percusión, movemento rítmico e danza. 

45. Expresar sentimentos, ideas, sensacións e vivencias musicais persoais, a través da voz, do 

corpo e dos instrumentos. 

46. Facer experimentos no contorno que nos rodea relativos aos feitos musicais e propoñer 

posibles avances. 

47. Explorar o medio próximo ao centro no que traballamos identificando os elementos 

plásticos, visuais, musicais e dramáticos que haxa. 

48. Valorar o papel da música nos medios de comunicación da nosa comunidade máis 

difundidos (radio, televisión e cine). 

49. Mostrar actitudes de respecto e de apreciación cara ás manifestacións artísticas propias, 

así como cara aos doutras culturas, realizadas por mulleres e homes. 

50. Empregar a gravación como recurso para valorar as interpretacións realizadas. 

51. Fomentar unha actitude de atención e curiosidade ante os sons que nos rodean. 

52. Asistir a actividades e manifestacións musicais dentro do centro. 

53. Gozar de manifestacións musicais doutras culturas, mostrando actitudes de curiosidade e 

respecto por todas como integradoras do patrimonio artístico musical universal. 

54. Identificar algunhas das profesións vinculadas, desde distintas perspectivas, ao ámbito 

artístico–musical, interesándose polas características do seu traballo e determinando algúns 

aspectos relativos á súa cooperación ao desenvolvemento da cultura musical. 

 Participar na planificación e execución de producións musicais en grupo mostrando 

sempre actitudes de colaboración e respecto cara ás achegas dos demais. 

2.6. SEXTO CURSO 

1. Utilizar os distintos elementos da linguaxe musical para expresar ideas, sentimentos e 

emocións dunha forma creativa e divertida. 

2. Explorar e procesar informacións sobre manifestacións artísticas do patrimonio cultural 

propio e doutras culturas, de acontecementos, creadoras e creadores e outras persoas 

relacionadas ca música. 

3.  Recoñecer músicas do medio social e cultural propio e doutras épocas e culturas. 

4.  Axustar a propia acción á das outras persoas do grupo na interpretación de pezas musicais 

e de danzas. 



 

5. Usar e coñecer a función das novas tecnoloxías da información e da comunicación para a 

creación de producións musicais sinxelas. 

6.  Identificar manifestacións musicais propias de Galicia. 

7.  Ler, escribir, facer ditados rítmicos  ou melódicos co fin de recoñecer algúns elementos da 

linguaxe musical convencional e non convencional. 

8.  Aplicar as vivencias e experiencias cos parámetros do son na realización de variacións 

sonoras en situacións de improvisación e xogo. 

9.  Crear a necesidade de comunicarse a través de mensaxes escritas. 

10. Identificar esquemas rítmicos e melódico–rítmicos entre varios escoitados. 

11. Interpretar esquemas rítmicos coas figuras musicais  traballadas. 

12. Recoñecer os diferentes elementos da linguaxe musical convencional e non convencional e 

reproducilos oral e graficamente. 

13. Practicar a interpretación e representación dos sons musicais en linguaxe non 

convencional. 

14. Identificar o silencio como elemento privilexiado para a súa relación cos demais, 

especialmente nas actividades musicais de grupo. 

15. Percibir os sons como resultado de diferentes fontes sonoras. 

16. Gozar coa produción de sons tanto dos instrumentos corporais como dos instrumentos de 

pequena percusión. 

17. Gozar da actividade instrumental en grupo, valorando as achegas individuais propias e 

alleas. 

18. Utilizar os instrumentos habituais en clase para o acompañamento de cancións. 

19. Experimentar as posibilidades expresivas e estéticas de diferentes materiais, aparellos, 

obxectos e técnicas musicais na realización de producións propias. 

20. Recoñecer e clasificar os instrumentos escolares en familias. 

21. Acompañar cancións e textos con xestos e movementos rítmicos. 

22. Acompañar cancións e recitados con instrumentos de percusión de altura indeterminada. 

23. Reforzar a práctica con instrumentos corporais de sinxelos exercicios rítmicos e 

acompañamento de cancións e recitados. 

24. Acompañar as cancións con xestos, movementos (desprazamentos, rotacións, 

elevacións…) ou exercicios rítmicos de instrumentación corporal. 

25. Improvisar ou interpretar individual ou colectivamente coa voz ou con instrumentos musicais 

cancións e fragmentos rítmicos e melódicos con e sen texto. 



 

26. Recitar estrofas con esquemas rítmicos propostos. 

27. Coñecer e practicar diferentes exercicios de respiración, vocalización e pulsación. 

28. Interpretar cancións adaptadas á súa tesitura, de xeito colectivo acompañadas de xestos e 

movementos. 

29. Participar en actividades individuais e de grupo: canto, expresión instrumental e 

movemento. 

30. Gozar coa escoita, manipulación, experimentación e reprodución de sons do contorno. 

31. Desenvolver a percepción auditiva e gozar coa audición de fragmentos musicais asociados 

a narracións infantís. 

32. Adquirir o hábito da audición musical. 

33. Ser quen de gozar coas manifestacións musicais do medio socio cultural da nosa 

comunidade. 

34. Desenvolver o gusto pola música clásica. 

35. Participar activamente na audición de narracións musicais a través da percusión, o mimo, o 

movemento rítmico, a dramatización e o xogo. 

36. Mostrar interese para conseguir precisión e harmonía no movemento. 

37. Identificar as diferentes posibilidades do son, a imaxe, o xesto e o movemento como 

elementos de expresión e comunicación cos demais. 

38. Montar e bailar danzas. 

39. Reforzar o coñecemento do esquema corporal e da lateralidade. 

40. Descubrir as posibilidades do movemento do propio corpo a través do baile libre e a través 

da danza escolar. 

41. Explorar as posibilidades e recursos expresivos do propio corpo, utilizando o xesto e o 

movemento para a expresión, a representación e a comunicación. 

42. Desenvolver a percepción espacial a través de sinxelas coreografías. 

43. Empregar os recursos expresivos do corpo (voz, percusión, mimo, movemento rítmico, 

dramatización) para a realización de sinxelas coreografías adaptadas da cancións infantís 

populares da nosa comunidade e doutras culturas. 

44. Coordinar diversos recursos expresivos na interpretación vocal, instrumental e corporal: 

vocalización, ritmo, percusión, movemento rítmico e danza. 

45. Expresar sentimentos, ideas, sensacións e vivencias musicais persoais, a través da voz, do 

corpo e dos instrumentos. 

46. Facer experimentos no contorno que nos rodea relativos aos feitos musicais e propoñer 

posibles avances. 



 

47. Explorar o medio próximo ao centro no que traballamos identificando os elementos 

plásticos, visuais, musicais e dramáticos que haxa. 

48. Valorar o papel da música nos medios de comunicación da nosa comunidade máis 

difundidos (radio, televisión e cine). 

49. Mostrar actitudes de respecto e de apreciación cara ás manifestacións artísticas propias, 

así como cara aos doutras culturas, realizadas por mulleres e homes. 

50. Empregar a gravación como recurso para valorar as interpretacións realizadas. 

51. Fomentar unha actitude de atención e curiosidade ante os sons que nos rodean. 

52. Asistir a actividades e manifestacións musicais dentro do centro. 

53. Gozar de manifestacións musicais doutras culturas, mostrando actitudes de curiosidade e 

respecto por todas como integradoras do patrimonio artístico musical universal. 

54. Identificar algunhas das profesións vinculadas, desde distintas perspectivas, ao ámbito 

artístico–musical, interesándose polas características do seu traballo e determinando algúns 

aspectos relativos á súa cooperación ao desenvolvemento da cultura musical. 

55. Participar na planificación e execución de producións musicais en grupo mostrando sempre 

actitudes de colaboración e respecto cara ás achegas dos demais. 

 

3. CONTIDOS 

 3.1. PRIMEIRO CURSO 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade. 

 Identificación de trazos distintivos de sons do contexto natural e social. 

 Representación corporal e gráfica de sons de diferentes características.  

 Utilización de xogos e aplicacións informáticas educativas sinxelas para a discriminación 

auditiva.  

 Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as súas características. 

 Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas e masculinas. 

 Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos musicais da 

aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado.  

 Audición de pezas vocais e instrumentais  

 Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas musicais breves. 

 Identificación das principais profesións relacionados coa música e da actividade que se 

desenvolve nelas (dirección, instrumentista e público).  



 

 Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada.  

 Elementos da música: tempo e dinámica. 

 Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música escoitada. 

 Forma musical: repetición e contraste. Identificación da repetición (AA) e o contraste 

(AB) en cancións e obras musicais  

 BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

 .Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os obxectos. 

 Construción de instrumentos musicais sinxelos con obxectos de uso cotián.  

 Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación. B2.4. Interpretación 

e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono.  

 Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas. 

 Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non convencionais, e 

de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación tradicional. 

 Iniciación á notación musical e ás grafías non convencionais como medio de 

representación da música: pentagrama, clave de sol, colocación das notas no 

pentagrama, figuras brancas, negras e silencio de negra. 

 Utilización da percusión corporal e dos instrumentos de pequena percusión como 

recursos para o acompañamento de textos, cancións e danzas. 

 Selección e combinación de obstinatos rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais. 

 Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes.  

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

 Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e deseños no espazo.  

 Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

 Improvisación de movementos en resposta a diferentes estímulos sonoros 

 
 3.2. SEGUNDO CURSO 
 
              BLOQUE 1. ESCOITA 

- Melodías populares galegas, doutras comunidades españolas e doutras culturas. 



 

- Calidades do son: a altura (agudo-grave). 

- Calidades do son: a intensidade (forte suave). 

- Calidades do son: a duración (longo-curto). 

- Calidades do son: o timbre dos sons cotiáns do noso contorno e dos intrumentos 

escolares. 

- Pulsos, acentos e ritmos nas audicións, cancións, danzas e xogos populares. 

- Sons afinados, ruídos e silencio. 

- Sons de animais, máquinas, corporais e medios de transporte. 

- Audicións de música culta. 

- Escoita de gravacións con melodías populares galegas, doutras comunidades e países 

asociadas ás estacións do ano e festas populares. 

- Discriminación de sons cotiáns do contorno. 

- Discriminación de timbres instrumentais (percusión caseira, escolar e obxectos do 

contorno). 

- Exploración de obxectos sonoros do contorno. 

- Construción de instrumentos con materiais de reciclaxe e da natureza. 

- Discriminación de sons de animais traballando o timbre, a altura, a duración e a 

intensidade. 

- Discriminación de sons producidos por máquinas, traballando as calidades do son. 

- Identificación de sons producidos por elementos da metereoloxía, traballando o timbre 

e a intensidade. 

- Discriminación entre son, ruído e silencio, traballando a contaminación acústica. 

- Reprodución de ritmos coas sílabas rítmicas. 

- Diferenciación entre son afinado e son non afinado con instrumentos e sons da 

natureza. 

- Identificación dos sons da casa coas gravacións. 

- Escoita de ritmos, pulsos e acento interpretados con percusión corporal e instrumentos 

percusivos. 

- Escoita de gravacións e interpretación en directo con instrumentos de pequena 

percusión para agrupalos en familias instrumentais. 

- Exploración e escoita do corpo como instrumento, traballando o pulso, o acento e o 

ritmo. 

- Escoita de fragmentos de música popular e culta para traballar timbres, estilos, 

musicogramas, pulso, acento, ritmo, acompañamentos percusivos, sentimentos... 

- Escoita de danzas gravadas, cancións-xogos, rimas... para traballar todos os aspectos 

musicais. 



 

- Identificación de figuras musicais (negra-corcheas), notas (Sol e Mi) e silencios (de 

negra), relacionando a súa grafía co son ou coa ausencia do mesmo. 

- Escoita de cancións e melodías populares galegas e doutras comunidades e países 

asociadas ás estacións do ano e ás festas populares. 

- Identificación das emocións (medo, alegría, tristura...) tras a escoita de cancións, rimas 

e fragmentos instrumentais. 

- Utilización dos medios de comunicación e novas tecnoloxías para escoitar e visualizar 

instrumentos, concertos e danzas. 

- Interese e atención na discriminación auditiva de sons instrumentais e do contorno. 

- Curiosidade por coñecer músicas novas.  

- Respecto nas interpretacións musicais dos compañeiros. 

- Valoración polos logros propios e polos logros obtidos polos compañeiros. 

- Colaboración na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

- Gozo coas audicións de fragmentos musicais cultos e populares. 

- Curiosidade por aprender e descubrir os sons e a música do noso contorno. 

- Respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros 

lugares públlicos. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL. 

 

-    Coidado e disciplina no uso do material instrumental. 

- Linguaxe musical: preescritura musical, liña e espazo; pentagrama; clave de Sol; 

figuras (negra e corcheas); silencio de negra; notas Sol e Mi; pulso, acento e ritmo. 

Iniciación nos compases binarios. 

- Exploración dos recuros da voz: inflexión, dicción, emocións, calidades do son. 

- Canto afinado e natural (sen forzar a voz). 

- Reproducións de sons co corpo e coa voz. 

- Dramatización corporal e vocal de rimas, cancións e audicións. 

- Acompañamentos de percusión corporal e instrumental (caseiros, pequena percusión 

escolar e de nova creación con material de reciclaxe e da natureza). 

- Coñecemento espacial: lateralidade e psicomotricidade. 

- Danza e movemento. 

- Interpretación gráfica e sonora de ritmogramas. 

- Lectura rítmica con sílabas e percusións corporais e instrumentais. 

- Entoación de notas afinadas (Mi e Sol). 

- Interpretación de grafías non convencionais. 



 

- Acompañamento do pulso de cancións, rimas e audicións. 

- Exploración das posibilidades sonoras da voz traballando a inflexión, a dicción, as 

emocións e as calidades do son mediante a imitación e a improvisación. Traballo 

individual e en grupo. 

- Traballo da entoación con gravacións e imitacións de sons afinados. 

- Realización de debuxos, collages e murais relacionados coa música. 

- Lectura de ritmos, pulsos e acentos escritos coa voz, co corpo e con instrumentos. 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

- Dramatización de cancións, audicións, rimas, trabalinguas e cancións-xogos co corpo 

e a voz. 

- Investigación no contorno de obxectos capaces de producir sons. 

- Acompañamento libre de cancións e fragmentos instrumentais. 

- Montaxe de coreografías coas cancións e danzas. 

- Afianzamento da lateralidade movéndose de forma guiada coa música á esquerda e á 

dereita. 

- Movementos nas danzas creando círculos, liñas rectas, aspas... 

- Improvisación de movementos coas cancións danzas e audicións. 

- Aumento gradual dun repertorio de cancións, rimas, trabalinguas... que enriqueza a 

súa bagaxe cultural e o seu vocabulario. 

- Escoita activa da música instrumental, guiándose cun musicograma, acompañado con 

percusións corporais, instrumentos percusivos, movementos, coreografías... 

- Emprego das inflexións da voz, dicción e calidades do son na interpretación en grupo 

de rimas, trabalinguas e cancións-xogo. 

- Goce co canto individual e colectivo das cancións interpretadas. 

- Espontaneidade e goce coa elaboración de coreografías, movementos e danzas. 

- Respecto á interpretación vocal, instrumental e ao movemento dos compañeiros. 

- Coidado do material instrumental. 

- Autoconfianza nas interpretacións musicais. 

- Interese por aprender cancións, rimas, audicións, danzas... 

- Valoración do uso das tecnoloxías. 

- Disciplina nas actividades grupais. 
 
 
 
 3.2. TERCEIRO CURSO 



 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes estilos e 

culturas, adaptadas á idade do alumnado.  

 Asistencia a algunha representación musical.  

 Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras.  

 Audición de obras musicais de distintas características e procedencias. 

 Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento durante a 

audición de música e na asistencia a representacións.  

 Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

 Acento e pulso.  

 Elementos musicais. Tempo e matices: forte, piano e mezzoforte.  

 Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, trío e coro).  

 Compases binarios e ternarios.  

 Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias e ternarias  

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL.  

 Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas de maneira 

colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de grafías.  

 Frauta doce: dixitación da escala de dó sen alteracións.  

 Iniciación aos instrumentos de placas Orff en acompañamentos de pezas sinxelas. 

 Rexistro da música creada na aula mediante gravacións para a súa escoita posterior e a 

súa valoración.  

 Dobre barra e DC.  

 Ditados rítmicos con grafías de negra, branca, redonda e corchea, e os seus silencios.  

 Ditados melódicos sinxelos  

 Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas.  

 Creación guiada de pezas musicais sinxelas a partir de elementos dados.  

 Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito.  

 Sonorización de imaxes ou representacións dramáticas usando materiais, instrumentos 

e dispositivos electrónicos.  



 

 Construción dun instrumento. 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

 Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal. 

 Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estrutura sinxela  

 Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou inventados, 

procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva. 

 Iniciación á interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas  

 
3.2. CUARTO CURSO  

BLOQUE 1. ESCOITA 

-  Melodías populares galegas, doutras comunidades españolas e doutras culturas. 

-    Calidades do son: a altura (agudo-medio-grave). 

-    Calidades do son: a intensidade (ff-mf-mp-p-pp). 

-    Calidades do son: a duración (longo-curto). 

-  Calidades do son: o timbre dos sons cotiáns do noso contorno e dos intrumentos escolares e 

orquestrais, do folk, do rock, da música popular. 

-   Pulsos, acentos e ritmos nas audicións, cancións, danzas, rimas  e xogos populares. 

-     Sons afinados, ruídos e silencio. 

-     Sons do corpo. 

-     Audicións de música culta. 

-     Patróns rítmicos de branca, negra, corcheas, silencio de negra e branca. 

-    Patróns melódicos e rítmico-melódicos coas notas  do – re – mi – fa – sol – la – si – do’. 

-    Audicións de música folk, pop-rock. 

-    Instrumentos de percusión de pel, madeira e metal. 

-    Instrumentos escolares de lámina. 

-    Voces humanas. 

-    Instrumentos de corda fretada. 

-    Instrumentos de corda punteada. 

-    Instrumentos de tecla. 



 

-    Instrumentos de vento–madeira con bisel. 

-    Instrumentos de vento–madeira con lingüeta: os saxofóns. 

-    Instrumentos de vento–madeira: o fagot, o contrafagot. 

-    Instrumentos de vento–madeira: o clarinete. 

-    Instrumentos do folk: acordeón, zanfona, violín, gaita, arpa celta. 

-    Instrumentos de vento–metal: trompeta. 

-  Instrumentos  propios da música rock: a voz, batería, guitarra eléctrica e baixo eléctrico. 

-    Estilos musicais: pop-rock, folk, tradicional e culta. 

-    Música de cine: Yellow Submarine. 

-    Danzas populares. 

-    Contos musicais. 

-  Escoita de gravacións con melodías populares galegas, doutras comunidades e países 

asociadas ás estacións do ano e festas populares. 

-   Escoita de sons cotiáns, do corpo, do contorno e instrumentais para identificar mediante a 

escoita de gravacións e realizados polo alumnos/as. 

-    Escoita e discriminación de timbres instrumentais mediante gravacións sonoras: percusión, 

corda e vento. Clasificación en familias. 

-    Escoita de obxectos sonoros do contorno explorando as posibilidades sonoras. 

-    Escoita do son dos instrumentos construídos polos alumnos/as con materiais de reciclaxe e 

da natureza. 

-      Escoita de gravacións que inclúen  sons producidos por obxectos propios dunha profesión 

determinada e relacionalos coa profesión. 

-    Discriminación entre son, ruído e silencio, traballando a contaminación acústica. 

-     Escoita de ritmos, pulsos e acento interpretados con percusión corporal e instrumentos 

percusivos. 

-   Escoita de gravacións  (e manipulados na clase polos alumnos) con instrumentos de 

pequena percusión para agrupalos en familias instrumentais. 

-     Exploración e escoita do corpo como instrumento, traballando o pulso, o acento e o ritmo. 

-      Escoita activa de fragmentos de música popular, culta, pop–rock, folk para traballar timbres 

de instrumentos, estilos, musicogramas, dramatización e movementos, pulso, acento, 

ritmo, acompañamentos percusivos, sentimentos, carácter… 

-      Escoita de danzas gravadas traballando movementos coordinados, pulso, acento e ritmo. 



 

-      Escoita de cancións-xogos, rimas, recitadas polo profesor/a con inflexións de voz e 

imitadas polos alumnos. 

-   Identificación de figuras musicais (negra, corchea, branca, redonda, semicorchea e silencios) 

interpretadas con sílabas rítmicas, palmadas ou instrumentos percusivos, mediantes 

xogos rítmicos e ditados rítmicos. 

-    Identificación de notas (do, re, mi, fa, sol, la, si, do’) mediante xogos, escoitando patróns 

melódicos interpretados nunha gravación, ou tamén interpretadas polo/a profesor/a ou 

alumnos/as cun instrumento melódico ou polifónico, relacionando a súa grafía coa altura 

do son afinado. 

-      Escoita de cancións e melodías populares galegas e doutras comunidades e países 

asociadas ás estacións do ano, ás festas populares e cantos de traballo e de autor. 

-       Escoita e visualización de instrumentos galegos e doutras culturas. 

-       Escoita de gravacións interpretadas por músicos galegos de varios estilos. 

-    Identificación das emocións (medo, alegría, tristura...) tras a escoita de cancións, rimas e 

fragmentos instrumentais. 

-   Escoita de gravacións das voces humanas e algunhas das súas agrupacións. 

-    Asistencia a concertos en auditorios, teatros, salóns de actos... interpretados por 

profesionais ou alumnos maiores capacitados. 

-      Utilización dos medios de comunicación e novas tecnoloxías para escoitar e visualizar 

instrumentos, concertos e danzas. 

-       Escoita de gravacións de diferentes estilos musicais para identificalos. 

- Interese e atención na discriminación auditiva de sons instrumentais e do contorno. 

- Curiosidade por coñecer músicas novas. 

- Valoración positiva da música escrita e/ou interpretada por músicos galegos e doutras 

culturas e interese por obter información sobre eles. 

- Respecto e atención nas interpretacións musicais dos compañeiros. 

- Valoración polos logros propios e polos logros obtidos polos compañeiros. 

- Colaboración na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

- Gozo coas audicións de fragmentos musicais cultos e populares pop-rock, folk. 

- Curiosidade por aprender e descubrir os sons e a música do noso contorno. 

-     Respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros 

lugares públicos 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN E CRACIÓN MUSICAL  



 

- Linguaxe musical: o pentagrama; clave de sol; figuras (redonda, branca, negra, corcheas e 

semicorcheas); silencio de redonda, branca e de  negra; notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do’; 

pulso, acento e ritmo. Compases cuaternarios, ternarios e binarios. 

- Exploración dos recursos da voz: inflexión, dicción, emocións, calidades do son. 

-  Canto afinado e natural (sen forzar a voz). 

- Interpretación coa voz de cancións, populares galegas, doutras comunidades e culturas. 

- Reproducións de sons co corpo e a voz. 

- Dramatización corporal e vocal de rimas, cancións e audicións. 

-Acompañamentos de percusión corporal e instrumental (caseiros, pequena percusión escolar 

e de nova creación con material de reciclaxe e da natureza). 

- Coñecemento espacial: lateralidade e psicomotricidade. 

- Danza e movemento. 

- Coregrafías coa música das cancións das unidades. 

- Interpretación de ritmos binarios, ternarios e cuaternarios. 

- Melodías sinxelas escritas no pentagrama. 

- Contos e dramatizacións musicais. 

- Interpretación de ritmogramas e musicogramas. 

- Dramatización de cancións, audicións (cultas e populares, pop– rock, folk) e bailes de 

diferentes estilos. 

- Cancións–xogo. 

- Xogos rítmicos. 

- Patróns rítmicos. 

- Patróns melódicos e rítmico-melódicos. 

- Partituras non convencionais. 

- Imitación e creación de sons co corpo, xogando cos seus elementos. 

- Interpretación gráfica e sonora de ritmogramas, transcribíndoos á linguaxe musical. 

- Lectura rítmica con sílabas, percusións corporais e instrumentais. 

- Dramatizacións de rimas traballando coa voz os elementos do son e as emocións. 

- Entoación e  recoñecemento de notas afinadas (do,re, mi, fa, sol, la, si do’). 

- Colocación de pulsos, acentos e liñas divisorias nun ritmo ou nunha melodía. 



 

- Interpretación coa voz, co corpo e con instrumentos de grafías non convencionais. 

- Acompañamentos ao pulso de cancións, rimas e audicións. 

- Exploración das posibilidades sonoras da voz traballando a inflexión, a dicción, as emocións e 

as calidades do son mediante a imitación e a improvisación. Traballo individual e en grupo. 

- Traballo da entoación con gravacións e imitacións de sons afinados. 

- Realización de debuxos, collages e murais relacionados coa música. 

- Lectura de ritmos, pulsos e acentos escritos coa voz, co corpo e con instrumentos. 

- Dramatización de cancións, audicións, rimas, trabalinguas e cancións-xogos co corpo e coa 

voz. 

- Pescuda no contorno de obxectos capaces de producir sons. 

- Acompañamento libre de cancións e fragmentos instrumentais. 

- Montaxe de coreografías coas cancións e danzas. 

- Afianzamento da lateralidade e coñecemento espacial movéndose de forma guiada coa 

música á esquerda e á dereita. 

- Realización de movementos dirixidos nas danzas creando círculos, liñas rectas, aspas... 

- Improvisación de movementos e xestos coas cancións danzas e audicións. 

- Aumento gradual dun repertorio de cancións, rimas, trabalinguas, adiviñas… que enriqueza a 

súa bagaxe cultural e o seu vocabulario. 

- Escoita activa da música instrumental, guiándose cun musicograma, acompañado con 

percusións corporais, instrumentos percusivos, movementos, coreografías... 

- Emprego das inflexións da voz, dicción e calidades do son na interpretación en grupo de 

rimas, trabalinguas e cancións–xogo. 

- Interpretación de ritmos binarios, ternarios e cuaternarios nos ritmogramas coas palmas e 

cantando as melodías escritas no pentagrama. 

-  Escritura dunha pequena melodía no pentagrama. 

- Improvisación e realización  de pasos  de baile guiados polo profesor/a con músicas de estilos 

diferentes (valse, pop–rock, sevillana...). 

- Realización de xogos tradicionais en grupo acompañados de cancións. 

- Realización de pasatempos con ritmos, conceptos musicais, e conceptos relacionados coa 

unidade. 

-     Curiosidade por coñecer músicas novas e de diversos estilos e intérpretes. 

-     Respecto nas interpretacións musicais dos compañeiros. 



 

-     Valoración polos logros propios e polos logros obtidos polos compañeiros. 

-     Colaboración na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

-  Gozo coas actividades propostas cos fragmentos musicais cultos e populares. 

-    Curiosidade por aprender e descubrir os sons e a música do noso contorno. 

-   Respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros lugares 

públicos. 

-   Coidado e disciplina no uso do material instrumental. 

 
 
3.3. QUINTO CURSO 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes estilos e 

culturas adaptadas á idade do alumnado.  

 Asistencia a representacións musicais.  

 Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

 Acento e pulso.  

 Elementos musicais: indicacións de tempo e matices (fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e reguladores).  

 Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así como as posibles agrupacións 

vocais e corais.  

 Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

 Elaboración dun proxecto de difusión da cultura musical  

 Instrumentos: clasificación técnica segundo a produción do son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

 Agrupacións instrumentais (orquestra, banda, tuna etc.).  

 Instrumentos doutras culturas.  

 Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó.  

 Melodías con cambios de compás.  

 Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia dos 

compañeiros e das compañeiras.  

 Investigación de campo sobre a música do seu concello en relación coa maneira de vivir 

dos seus devanceiros e das súas devanceirtas. 





 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL  

 Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao unísono e canons, de 

maneira colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta doce: dixitación da escala de dó 

sen alteracións.  

 Uso dos instrumentos de placas Orff e/ou percusión determinada ou indeterminada en 

acompañamentos de cancións e melodías relacionadas coa cultura galega e con outras 

culturas.  

 Gravación e rexistro da interpretación.  

 Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, redonda e corchea, e os seus silencios en 

compases binarios, ternarios e cuaternarios.  

 Ditados melódico-rítmicos sinxelos.  

 Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías dadas.  

 Proxecto: concerto ou musical.  

 Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito.  

 Sonorización de imaxes ou representacións dramáticas usando diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos.  

 Invención e construción dun instrumento.  

 Exploración da morfoloxía de diferentes instrumentos musicais amosando interese polo 

seu coidado.  

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

 Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal.  

 Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estrutura sinxela.  

 Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou inventados, 

procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva. B3.4. Interpretación de 

danzas tradicionais galegas e doutras culturas.  

 Proxecto: certame de danza  

  
3.3. SEXTO CURSO 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

- Melodías populares galegas, doutras comunidades españolas e doutras culturas. 



 

- Calidades do son: a altura. 

- Calidades do son: a intensidade. 

- Calidades do son: a duración. 

- Calidades do son: o timbre dos sons cotiáns do noso contorno, das voces e dos instrumentos 

escolares. 

- A melodía e o acompañamento. 

- Pulsos, acentos e ritmos dos compases nas audicións, cancións, danzas, rimas  e xogos 

populares. 

- Os compases: binario, ternario e cuaternario. 

- Ton e semitón. 

- Os signos de prolongación: ligadura de unión e punto. 

- Os intervalos. 

- As alteracións. 

- Instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada. 

- Os instrumentos de vento-madeira con bisel: a frauta doce. 

- Instrumentos populares galegos. 

- Instrumentos de corda fretada. 

- Instrumentos de corda punteada. 

- Familia de vento-madeira con lingüeta e con dobre lingüeta. 

- Instrumentos de tecla. 

- Instrumentos de vento-metal. 

- A orquestra. 

- Aspectos básicos da forma. 

- Contaminación acústica. 

- Estilos musicais: rock, folk, jazz. 

- Escoita de gravacións con melodías populares galegas, doutras comunidades e países 

asociadas ás estacións do ano e festas populares. 

- Escoita de sons cotiáns do contorno para identificar. 

- Escoita e discriminación de timbres instrumentais. Clasificación en familias. 



 

- Escoita de gravacións para discriminación de instrumentos propios da música culta e popular. 

Clasificación en familias. 

- Discriminación entre son, ruído e silencio, traballando a contaminación acústica. 

- Escoita de ritmos, pulsos e acento interpretados con percusión corporal e instrumentos 

percusivos. 

- Escoita de fragmentos de música popular e culta para traballar timbres de instrumentos, 

estilos, musicogramas, dramatización e movementos, pulso, acento, ritmo, acompañamentos 

percusivos, sentimentos... 

- Escoita de danzas gravadas traballando movementos coordinados, pulso, acento e ritmo. 

- Escoita de cancións xogos, rimas, recitadas polo profesor/a con inflexións de voz e imitadas 

polos alumnos. 

- Identificación das figuras musicais. 

- Identificación dos signos de prolongación. 

- Identificación dos signos de repetición. 

- Identificación das anacruses. 

- Identificación das síncopas. 

- Identificación dos intervalos e alteracións. 

- Identificación de cancións e melodías populares galegas e doutras comunidades e países 

asociadas ás estacións do ano e ás festas populares. 

- Identificación das emocións (medo, alegría, tristura...) tras a escoita de cancións, rimas e 

fragmentos instrumentais. 

- Asistencia a concertos en auditorios, teatros, salóns de actos... interpretados por profesionais 

ou alumnos maiores capacitados. 

- Utilización dos medios de comunicación e novas tecnoloxías para escoitar e visualizar 

instrumentos, concertos e danzas. 

- Escoita de gravacións de diferentes estilos musicais para identificalos. 

-   Interese e atención na discriminación auditiva de sons instrumentais e do contorno. 

-    Curiosidade por coñecer músicas novas. 

-    Respecto nas interpretacións musicais dos compañeiros. 

-    Valoración polos logros propios e polos logros obtidos polos compañeiros. 

-    Colaboración na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

-    Gozo coas audicións de fragmentos musicais cultos e populares. 



 

-    Curiosidade por aprender e descubrir novos estilos musicais. 

-    Respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros 

lugares públicos. 

-    Coidado e disciplina no uso do material instrumental. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN E CREACIÓN MUSICAL 

-     Linguaxe musical: escala de do, figuras e silencios, signos de prolongación, signos de 

repetición, anacruse, síncopa, intervalos, alteracións. 

-     Exploración dos recursos da voz: inflexión, dicción, emocións, calidades do son. 

-       Canto afinado e natural (sen forzar a voz). 

-       Reproducións de sons co corpo, coa voz e cos instrumentos. 

-       Dramatización corporal e vocal de rimas, coplas, cancións e audicións. 

-     Técnicas de interpretación da frauta doce, instrumentos de percusión de altura determinada 

e indeterminada. 

-       Acompañamentos de percusión corporal e instrumental. 

-       Coñecemento espacial: lateralidade e psicomotricidade. 

-       Danza e movemento. 

-       Coregrafías coa música das cancións das unidades. 

-       Interpretación de ritmos binarios, ternarios e cuaternarios. 

-       Melodías escritas no pentagrama. 

-       Interpretación de ritmogramas e musicogramas e esquemas formais. 

-       Dramatización de bailes de diferentes estilos. 

-       Cancións xogo. 

-       Xogos rítmicos. 

-       Patróns rítmicos. 

-       Patróns melódicos e rítmico-melódicos. 

-      Lectura e interpretación dos elementos da linguaxe musical: escala de do, figuras e 

silencios, signos de prolongación, signos de repetición, anacruse, síncopa, intervalos, 

alteracións. 

-       Interpretación gráfica e sonora de ritmogramas. 

-       Lectura rítmica con sílabas e percusións corporais e instrumentais. 



 

-       Entoación de notas afinadas. 

-       Interpretación de grafías non convencionais. 

-       Acompañamento do pulso de cancións, rimas e audicións. 

-    Exploración das posibilidades sonoras da voz traballando a inflexión, a dicción, as emocións 

e as calidades do son mediante a imitación e a improvisación. Traballo individual e en 

grupo. 

-       Traballo da entoación con gravacións e imitacións de sons afinados. 

-       Realización de debuxos, collages e murais relacionados coa música. 

-    Lectura de ritmos, pulsos e acentos escritos coa voz, co corpo e con instrumentos. 

-     Dramatización de cancións, audicións, rimas, trabalinguas e cancións xogos co corpo e coa 

voz. 

-       Acompañamento libre de cancións e fragmentos instrumentais. 

-       Montaxe de coreografías coas cancións e danzas. 

-       Improvisación de movementos coas cancións danzas e audicións. 

-      Aumento e dominio dun repertorio de cancións, rimas, trabalinguas... que enriqueza a súa 

bagaxe cultural e o seu vocabulario. 

-   Escoita activa da música instrumental, guiándose cun musicograma, acompañado con 

percusións corporais, instrumentos percusivos, movementos, coreografías... 

-     Emprego das inflexións da voz, dicción e calidades do son na interpretación en grupo de 

rimas, trabalinguas e cancións xogo. 

-       Interpretación de ritmos binarios, ternarios e cuaternarios. 

-      Interpretación de diferentes modelos de musicogramas para realizar unha escoita activa 

dunha audición. 

-       Improvisación de pasos de baile con músicas de estilos diferentes. 

-       Realización de xogos tradicionais acompañados de cancións. 

-     Realización de pasatempos con ritmos, conceptos musicais, e conceptos relacionados coa 

unidade. 

-      Coñecemento da colocación dos instrumentos para tocar, por imitación do profesor/a ou 

ben cando se escoita e recoñecendo a postura nun debuxo. 

-      Interpretación de pezas populares e cultas con instrumentos de percusión de altura 

determinada, indeterminada e coa frauta doce. 

-     Interese e atención na discriminación auditiva de sons vocais, instrumentais e do contorno. 



 

-     Curiosidade por coñecer estilos de música novos. 

-     Respecto nas interpretacións musicais dos compañeiros. 

-     Valoración polos logros propios e polos logros obtidos polos compañeiros. 

-     Colaboración na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

-     Gozo coas audicións de fragmentos musicais cultos e populares. 

-     Curiosidade por aprender e descubrir os sons e a música do noso contorno, doutras 

culturas e doutras épocas. 

-     Respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros 

lugares públicos. 

-     Coidado e disciplina no uso do material instrumental. 
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BLOQUE 1. 
ESCOITA 

 

 

   j 
 

   b 

 

   B1.1. Calidades do son: timbre, 

duración, altura e intensidade. 
 

   B1.2. Identificación de trazos 

distintivos de sons do contexto 

natural e social.

   B1.3. Representación corporal e 

gráfica de sons de diferentes 

características.

   B1.4. Utilización de xogos e 

aplicacións informáticas educativas 

sinxelas para a discriminación 

auditiva. Curiosidade por descubrir 

os sons do contexto e as súas 

características.

   B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas e 

masculinas.

   B1.6. Recoñecemento visual e 

auditivo, e denominación dalgúns 

instrumentos musicais da aula e da 

música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

 

   B1.1. Explorar, escoitar e describir 

calidades e características de 

materiais, obxectos, sons e 

instrumentos presentes no contexto 

natural. 

 

   EMB1.1.1. Manipula e 

explora as calidades 

sonoras do corpo, dos 

instrumentos, dos 

obxectos, dos animais e 

da voz. 

 

   CECC 
 

   CAA 

 

   EMB1.1.2. Representa 

graficamente ou 

corporalmente estas 

calidades: son curto, 

longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, 

agudo e grave. 

 

   CCEC 

 

   EMB1.1.3. 

Recoñece e 

discrimina os sons 

do seu contexto. 

 

   CCEC 

 

   EMB1.1.4. Utiliza 

aplicacións 

informáticas e xogos 

para a discriminación 

auditiva destas 

calidades. 

 

   CCEC 
 

   CD 

 

   EMB1.1.5. 

Identifica voces 

masculinas e 

femininas. 

 

   CCEC 

 

   j 
 

   a 

 

   B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

 

   B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

 

   EMB1.2.1. Respecta os 

tempos de silencio para o 

bo estudo dos sons e a 

escoita das audicións. 

 

   CSC 
 

   CCEC 
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   EMB1.2.2. Respecta as 

opinións dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras, así como 

do profesorado. 

 

   CSC 
 

   CCEC 

 

   j 
 

   B1.8. Audición activa e 

recoñecemento dunha selección 

de pezas musicais breves.

   B1.9. Identificación das principais 

profesións relacionados coa 

música e da actividade que se 

desenvolve nelas (dirección, 

instrumentista e público). 

 

   B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría. 

 

   EMB1.3.1. Coñece 

algunhas persoas 

compositoras e 

relaciónaas coas súas 

obras. 

 

   CCEC 

 

   EMB1.3.2. Coñece as 

figuras do/da 

director/ora de 

orquestra, instrumentista 

e público. 

 

   CCEC 

 

   j 
 

   e 

 

   B1.10. Comunicación oral das 

impresións que causa a música 

escoitada. 

 

   B1.4. Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás 

sensacións e ás impresións 

sentidas na audición. 

 

   EMB1.4.1. Representa 

mediante diferentes 

técnicas os aspectos 

básicos dunha audición e 

os sentimentos que 

suscitou. 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

   EMB1.4.2. Emprega 

vocabulario básico 

musical adaptado ao seu 

nivel. 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

   j 
 

   e 

 

   B1.11. Elementos da música: 

tempo e dinámica. 
 

   B1.12. Distinción e representación 

corporal ou gráfica dalgúns 

elementos da música escoitada.

   B1.13. Forma musical: repetición e 

contraste. Identificación da 

 

   B1.5. Identificar e expresar a través 

de diferentes linguaxes algúns dos 

elementos dunha obra musical 

(timbre, velocidade, intensidade e 

carácter). 

 

   EMB1.5.1. Coñece, 

identifica e representa 

elementos básicos da 

linguaxe musical: 

pulsación, longo, curto, 

rápido, lento, forte, 

piano, son, silencio, 

agudo, grave, 

pentagrama (liñas e 

espazos), clave de sol, 

branca e negra. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
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 repetición (AA) e o contraste (AB) 

en cancións e obras musicais. 
  

   EMB1.5.2. Utiliza 

notación non 

convencional para 

representar elementos 

do son. 

 

   CCEC 

 

   EMB1.5.3. Utiliza 

aplicacións 

informáticas sinxelas 

para realizar 

actividades musicais. 

 

   CD 
 

   CCEC 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

   j 
 

   b 

 

   B2.1. Exploración das 

posibilidades sonoras da voz, o 

corpo e os obxectos.

   B2.2. Construción de instrumentos 

musicais sinxelos con obxectos de 

uso cotián. 

 

   B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e musicais 

do corpo e doutros obxectos, 

manipulando materiais como fonte 

de son. 

 

   EMB2.1.1. Repite 

esquemas rítmicos 

escoitados. 

 

   CCEC 
 

   CMCCT 
 

   CAA 

 

   EMB2.1.2. Elabora 

pequenos instrumentos 

con materiais de 

reciclaxe. 

 

   CSC 
 

   CAA 

 

   j 
 

   b 

 

   B2.3. Práctica de xogos de 

relaxación, respiración, dicción e 

coordinación.

   B2.4. Interpretación e 

memorización de ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

 

   B2.2. Exercitar as vocalizacións e 

as pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación. 

 

   EMB2.2.1. Interpreta 

individualmente ou en 

grupo un pequeno 

repertorio de cancións 

sinxelas. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

   EMB2.2.2. Realiza 

pequenas improvisacións 

melódicas sobre algunha 

base dada. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB2.2.3. Fai de 

xeito consciente 

o proceso da 

respiración. 

 

   CAA 
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   EMB2.2.4. Le e 

interpreta con ritmo 

ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

 

   CCEC 
 

   CCL 
 

   CMCCT 

 

   j 
 

   b 

 

   B2.5. Imitación de fórmulas 

rítmicas e melódicas.

   B2.6. Lectura e interpretación de 

partituras breves e sinxelas con 

grafías non convencionais, e de 

esquemas rítmicos e melódicos 

elementais con notación 

tradicional.

   B2.7. Iniciación á notación musical 

e ás grafías non convencionais 

como medio de representación da 

música: pentagrama, clave de sol, 

colocación das notas no 

pentagrama, figuras brancas, 

negras e silencio de negra.

   B2.8. Utilización da percusión 

corporal e dos instrumentos de 

pequena percusión como recursos 

para o acompañamento de textos, 

cancións e danzas.

   B2.9. Selección e combinación de 

obstinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais.

   B2.10. Selección de sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes. 

 

   B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

 

   EMB2.3.1. Acompaña 

cancións, danzas e 

textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

 

   CCEC 
 

   CMCCT 

 

   EMB2.3.2. Xoga a 

pregunta- resposta con 

motivos melódicos e 

rítmicos. 

 

   CAA 
 

   CCEC 
 

   CMCCT 

 

   EMB2.3.3. Crea 

pequenos esquemas 

rítmicos con brancas, 

negras e silencio de 

negra. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CMCCT 

 

   EMB2.3.4. Elixe e 

combina ostinatos 

rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o 

acompañamento de 

recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con 

identificación da súa 

grafía. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB2.3.5. Elixe e 

combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos 

para a sonorización de 

situacións, relatos breves 

e 

imaxes, con identificación 

da súa grafía. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
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BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

 

   j 
 

   b 
 

   a 

 

   B3.1. Práctica de técnicas básicas 

do movemento: mobilización 

funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

 

   B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

   EMB3.1.1. Realiza 

pequenas 

coreografías en 

grupo, adecuando o 

movemento corporal 

coa música. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

   EMB3.1.2. Interactúa 

adecuadamente cos 

compañeiros e coas 

compañeiras, 

amosando interese e 

respectando as normas 

e as intervencións das 

demais persoas. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

   j 
 

   B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas.

   B3.3. Improvisación de 

movementos en resposta a 

diferentes estímulos sonoros. 

 

   B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas do corpo. 

 

   EMB3.2.1. Responde 

co seu corpo a 

estímulos sonoros. 

 

   CCEC 

 

   EMB3.2.2. Coordinar 

extremidades 

superiores e inferiores 

nos desprazamentos 

coa música. 

 

   CCEC 

 

   EMB3.2.3. Identifica e 

utiliza o corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións. 

 

   CCEC 
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BLOQUE 1. ESCOITA 

 

   j 
 

   b 

 

   B1.1. As calidades do son: timbre, 

duración, altura e intensidade.

   B1.2. Identificación de trazos 

distintivos de sons do contexto 

natural e social.

   B1.3. Representación corporal e 

gráfica de sons de diferentes 

características.

   B1.4. Utilización de xogos e 

aplicacións informáticas educativas 

sinxelas para a discriminación 

auditiva. 

- Curiosidade por descubrir os 

sons do contexto e as súas 

características.

   B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas, 

masculinas e infantís.

   B1.6. Recoñecemento visual e 

auditivo, e denominación dalgúns 

instrumentos musicais da aula e da 

música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

 

   B1.1. Explorar, escoitar e describir 

calidades e características de 

materiais, obxectos, sons e 

instrumentos presentes no contexto 

natural. 

 

   EMB1.1.1. Manipula e 

explora as calidades 

sonoras do corpo, dos 

instrumentos, dos 

obxectos, dos animais e 

da voz. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB1.1.2. Representa 

graficamente ou 

corporalmente estas 

calidades: son curto, 

longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, 

agudo e grave. 

 

   CCEC 

 

   EMB1.1.3. 

Recoñece e 

discrimina os sons 

do seu contexto. 

 

   CCEC 

 

   EMB1.1.4. Utiliza 

aplicacións 

informáticas e xogos 

para a discriminación 

auditiva das calidades 

traballadas. 

 

   CCEC 
 

   CD 

 

   EMB1.1.5. Identifica 

voces masculinas, 

femininas e infantís. 

 

   CCEC 

 

   j 
 

   b 

 

   B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

 

   B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

 

   EMB1.2.1. Respecta os 

tempos de silencio para 

o bo estudo dos sons e a 

escoita das audicións. 

 

   CSC 
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   j 
 

   d 
 

   o

   B1.8. Audición activa e 

recoñecemento dunha selección 

de pezas musicais breves, de 

culturas e de estilos diferentes.

   B1.9. Audición activa dalgunha 

peza do repertorio tradicional 

galego.

   B1.10. Identificación das principais 

profesións relacionados coa 

música e da actividade que 

desenvolven (composición, 

dirección, instrumentista e público).

   B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría.

   EMB1.3.1. Coñece 

algunhas persoas 

compositoras e 

relaciónaas coas súas 

obras.

   CCEC

   CAA 

   EMB1.3.2. Coñece as 

figuras de 

compositor/ora, 

director/ora de orquestra, 

instrumentista e público, 

así como as súas 

funcións, respectando e 

valorando os seus 

respectivos traballos.

   CSC

   CCEC

   CAA 

 

   j 
 

   e

   B1.11. Comunicación oral das 

impresións que causa a música 

escoitada.

   B1.12. Normas básicas de 

comportamento en concertos e 

outras representacións musicais.

   B1.4. Comunicar as sensacións e 

as impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario adecuado.

   EMB1.4.1. Representa 

mediante diferentes 

técnicas os aspectos 

básicos dunha audición e 

os sentimentos que 

suscitou.

   CCL

   CCEC 

   EMB1.4.2. Emprega 

vocabulario básico 

musical adaptado ao seu 

nivel.

   CCL

   CCEC 

   EMB1.4.3. Coñece e 

respecta as normas de 

comportamento básicas 

en concertos e outras 

representacións musicais.

   CSC 

 

   j    B1.13. Elementos da música: 

tempo (adagio, andante e allegro), 

dinámica e carácter.

   B1.14. Distinción e representación 

corporal ou gráfica dalgúns 

elementos da música escoitada.

   B1.15. Forma musical: repetición e 

contraste.

   B1.5. Identificar e expresar a través 

de diferentes linguaxes algúns dos 

elementos dunha obra musical 

(timbre, velocidade, intensidade ou 

carácter).

   EMB1.5.1. Coñece, 

identifica e representa 

elementos básicos da 

linguaxe musical: 

pulsación, longo, curto, 

rápido, lento, forte, 

piano, son, silencio, 

agudo, grave, 

pentagrama (liñas e 

espazos), clave de sol, 

branca, negra e parella 

de corcheas.

   CCEC

   CAA 

 

 

 



 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

SEGUNDO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

    B1.16. Identificación da repetición 

(AA) e o contraste (AB) en 

cancións e obras musicais.

   B1.17. Pulso e acento. Compás 

binario. 

    EMB1.5.2. Utiliza 

notación non 

convencional para 

representar elementos 

do son. 

 

   CCEC 

   EMB1.5.3. Utiliza 

aplicacións 

informáticas sinxelas 

para realizar 

actividades musicais. 

 

   CD 
 

   CCEC 

 

   j    B1.18. As familias de instrumentos: 

vento, corda e percusión.

   B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais.

   EMB1.6.1. Recoñece e 

identifica algúns 

instrumentos, e 

clasifícaos por familias. 

 

   CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

   j    B2.1. Exploración das 

posibilidades sonoras da voz, o 

corpo e os obxectos.

   B2.2. Construción de instrumentos 

musicais sinxelos con obxectos de 

uso cotián.

   B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e musicais 

do corpo e doutros obxectos, 

manipulando distintos materiais 

como fonte de son.

   EMB2.1.1. Repite 
esquemas 

rítmicos escoitados. 

 

   CMCCT 
 

   CCEC 

   EMB2.1.2. Crea 

pequenos 

instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 

 

   CSC 
 

   CAA 

 

   j    B2.3. Iniciación á frauta doce. O 

xilófono e o metalófono.

   B2.2. Coñecer e manexar a frauta 

doce e algún instrumento de aula.

   EMB2.2.1. Consegue 

tocar algún fragmento 

melódico ou rítmico, 

ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e 

dos instrumentos da 

aula. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   j 
 

   k

   B2.4. Práctica de xogos de 

relaxación, respiración, dicción e 

coordinación.

   B2.5. Imitación de fórmulas 

melódicas.

   B2.6. Interpretación e 

memorización de ladaíñas e 

cancións ao unísono.

   B2.3. Exercitar as vocalizacións e 

as pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación.

   EMB2.3.1. Interpreta 

individualmente ou en 

grupo un pequeno 

repertorio de cancións 

sinxelas. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

   EMB2.3.2. Realiza 

pequenas 

improvisacións 

melódicas sobre algunha 

base dada. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

 

 



 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

SEGUNDO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

    

   EMB2.3.3. Fai de 

xeito consciente 

o proceso da 

respiración. 

 

   CAA 

 

   EM2.3.4. Le e 

interpreta con ritmo 

ladaíñas e cancións 

ao unísono. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CMCCT 

 

   j 
 

   b 

 

   B2.7. Imitación de fórmulas 

rítmicas. 
 

   B2.8. Lectura e interpretación de 

partituras sinxelas con grafías non 

convencionais e de esquemas 

rítmicos e melódicos elementais 

con notación tradicional

   B2.9. Notación musical e grafías 

non convencionais como medio de 

representación da música. 

Colocación dalgunha nota no 

pentagrama.

   B2.10. Utilización da percusión 

corporal e os instrumentos como 

recursos para o acompañamento 

de textos, cancións e danzas. 
 
   B2.11. Selección e combinación de 

ostinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento 

de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais. 

 

   B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

 

   EMB2.4.1. Acompaña 

cancións, danzas e 

textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

 

   CCEC 
 

   CMCCT 

 

   EMB2.4.2. Identifica a 

pregunta- resposta con 

motivos melódicos e 

rítmicos. 

 

   CCEC 

 

   EMB2.4.3. Le e crea 

pequenos esquemas 

rítmico-melódicos con 

brancas, negras e 

silencio de negra, 

engadindo a clave de sol. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CMCCT 

 

   EMB2.4.4. Elixe e 

combina ostinatos 

rítmicos e efectos 

sonoros para o 

acompañamento de 

recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con 

identificación da súa 

grafía. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB2.4.5. Elixe e 

combina sons vocais, 

obxectos e instrumentos 

para a sonorización de 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

 

 



 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

SEGUNDO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

    B2.12. Selección de sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes.

   B2.13. Improvisación de esquemas 

rítmicos e melódicos mediante o 

procedemento de pregunta- 

resposta. 

 situacións, relatos breves 

e imaxes, con 

identificación da súa 

grafía. 

 

 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

 

   j 
 

   b 
 

   d 

 

   B3.1. Práctica de técnicas básicas 

do movemento: mobilización 

funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

 

   B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

   EMB3.1.1. Realiza 

pequenas 

coreografías en 

grupo, adecuando o 

movemento corporal 

coa música. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

   EMB3.1.2. Interactúa 

adecuadamente cos 

compañeiros e coas 

compañeiras, 

amosando interese e 

respectando as normas 

e as intervencións das 

demais persoas. 

 

   CSC 

 

   j 
 

   o 

 
 
   B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas. 

 

   B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

movemento e expresivas do corpo. 

 

   EMB3.2.1. Responde 
co seu 

corpo a estímulos 
sonoros. 

 

   CCEC 

 

   EMB3.2.2. Coordina 

extremidades 

superiores e inferiores 

nos desprazamentos 

coa música. 

 

   CCEC 

 

 

 



 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

SEGUNDO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

    B3.3. Práctica dalgunha danza 

tradicional galega. 
 

   B3.4. Improvisación de 

movementos en resposta a 

diferentes estímulos sonoros. 

  

   EMB3.2.3. Identifica e 

utiliza o corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións. 

 

   CCEC 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

TERCEIRO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v
e 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 

   j 
 

   d 
 

   o 

 

   B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

vocais de diferentes estilos e 

culturas, adaptadas á idade do 

alumnado.

   B1.2. Asistencia a algunha 

representación musical.

   B1.3. Interese polo repertorio 

tradicional de Galicia e das zonas 

de procedencia dos compañeiros e 

das compañeiras.

   B1.4. Audición de obras musicais 

de distintas características e 

procedencias.

   B1.5. Actitude atenta e silenciosa, 

e respecto polas normas de 

comportamento durante a audición 

 

   B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras 

culturas. 

 

   EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 

sobre o feito artístico musical. 

 



   

C
C
L 

 



   

C
C
E
C 

 

   EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

 



   

C
C
L 

 



   

C
C
E
C 

 

   EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en audicións e representacións 

musicais. 

 



   

C
S
C 

 

   EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de 

Galicia. 

 



   

C
A
A 

 



   

C
C
E
C 

 

 



 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

TERCEIRO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v
e 

 de música e na asistencia a 

representacións. 

   

 

   j 
 

   B1.6. Recoñecemento de 

calidades dos sons: intensidade, 

duración, altura e timbre.

   B1.7. Acento e pulso. 

 

   B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

 

   EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 



   

C
C
E
C 

 



   

C
M
C
C
T 

 

   j 
 

   B1.8. Elementos musicais. Tempo 

e matices: forte, piano e 

mezzoforte.

   B1.9. Identificación dos rexistros 

de voces graves e agudas, así 

coma das posibles agrupacións 

vocais e instrumentais (solista, 

dúo, trío e coro).

   B1.10. Compases binarios e 

ternarios. 

 

   B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

 

   EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais. 

 



   

C
C
E
C 

 



   

C
A
A 

 

   EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade tras a escoita de obras 

musicais. 

 



   

C
C
E
C 

 



   

C
A
A 

 

   j 
 

   B1.11. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha 

peza musical. Formas musicais 

binarias e ternarias. 

 

   B1.4. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

 

   EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita 

e represéntao nun musicograma ou nunha partitura 

sinxela. 

 



   

C
C
E
C 

 



   

C
A
A 

 

   EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical 

sinxela e presenta graficamente a súa estrutura. 

 



   

C
C
E
C 

 



   

C
A
A 
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CURSO 
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Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v
e 

    

   EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da 

música escoitada. 

 



   

C
C
E
C 

 



   

C
A
A 

 



   

C
C
L 

 

B
L
O
Q
U
E
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BLOQUE 2: INTER`RETACIÓN INSTRUMENTAL 

 

   j 
 

   b 

 
   B2.1. Lectura e interpretación de 

pezas instrumentais e cancións 

sinxelas de maneira colectiva, con 

ou sen acompañamento, con 

distintos tipos de grafías. 
 

   B2.2. Frauta doce: dixitación da 

escala de dó sen alteracións. 
 
   B2.3. Iniciación aos instrumentos 

de placas Orff en 

acompañamentos de pezas 

sinxelas. 

 

   B2.4. Rexistro da música creada 

na aula mediante gravacións para 

a súa escoita posterior e a súa 

valoración. 
 

   B2.5. Dobre barra e DC. 
 
   B2.6. Ditados rítmicos con grafías 

de negra, branca, redonda e 

corchea, e os seus silencios. 
 

   B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

 
   B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical. 

 
   EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical 

traballada para a interpretación de obras. 

 


   

C
C
E
C 

 


   

C
A
A 

 
   EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

 


   

C
C
E
C 

 


   

C
A
A 

 


   

C
M
C
C
T 

 
   EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento. 

 


   

C
C
E
C 

 


   

C
S
C 

 
   EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e 

amosa interese por mellorar. 

 


   

C
A
A 

 



 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
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CURSO 

 

TERCEIRO  

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v
e 

 

   j 
 

   b 

 
   B2.8. Improvisación de esquemas 

rítmicos e melódicos sobre bases 

musicais dadas. 
 

   B2.9. Creación guiada de pezas 

musicais sinxelas a partir de 

elementos dados. 

 
   B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais 

dentro de estruturas sinxelas 

entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio individual ou 

grupal. 

 
   EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie 

de elementos dados previamente, coñecidos e/ou 

manexados. 

 


   

C
A
A 

 



   

C
C
E
C 

 



   

C
S
I
E
E 

 
   EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 

traballo individual e colectivo. 

 


   

C
S
C  

   j 
 

   d 

 
   B2.10. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou 

escrito. 

 

   B2.11. Sonorización de imaxes ou 

representacións dramáticas usando 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 
 

   B2.12. Construción dun 

instrumento. 

 
   B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diversos 

materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 
   EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a 

sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

 


   

C
A
A 

 



   

C
D 

 



   

C
C
E
C 

 
   EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar 

a un existente. 

 


   

C
C
E
C 

 



   

C
A
A 
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Q
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U
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BLOQUE 3: MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 
   j 

 
   B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal. 

 

   B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

 
   B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal 

e a danza. 

 
   EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social. 

 


   

C
C
E
C 

 



   

C
A
A 

 
   EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 

 


   

C
C
E
C 

 



 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

TERCEIRO  

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

   corresponden coa forma 

interna dunha obra 

musical de forma sinxela 

binaria, ternaria e rondó. 

 

   CAA 
 

   CMCCT 

 

   j 
 

   d 
 

   o 

 

   B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou 

inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual 

e colectiva.

   B3.4. Iniciación á interpretación de 

danzas tradicionais galegas e 

doutras culturas. 

 

   B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras culturas. 

 

   EMB3.2.1. Controla a 

postura e a coordinación 

coa música cando 

interpreta danzas. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

   EMB3.2.2. Identifica, 

reproduce e goza 

interpretando danzas 

tradicionais galegas e 

doutras culturas. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

CUARTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 
 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 

   j 
 

   d 
 

   o 

 

   B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

vocais de distintos estilos e 

culturas adaptadas á idade do 

alumnado.

   B1.2. Asistencia a representacións 

musicais e comentario posterior.

   B1.3. Interese polo repertorio 

tradicional de Galicia e das zonas 

 

   B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa cultura e doutras 

culturas. 

 

   EMB1.1.1. Expresa as 

súas apreciacións 

persoais sobre o feito 

artístico musical. 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

   EMB1.1.2. Manifesta as 

sensacións, as 

impresións e os 

sentimentos que lle 

provoca a audición 

dunha peza musical. 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

   EMB1.1.3. Coñece, 
entende e 

 

   CSC 

 



 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

CUARTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

 de procedencia dos compañeiros e 

das compañeiras.

   B1.4. Audición e análise de obras 

musicais de distintas 

características e procedencias.

   B1.5. Actitude atenta e silenciosa, 

e respecto polas normas de 

comportamento durante a audición 

de música e na asistencia a 

representacións. 

 respecta as normas de 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

musicais. 

 

 

   EMB1.1.4. Identifica e 

valora as manifestacións 

artísticas propias de 

Galicia. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   j 
 

   B1.6. Recoñecemento de 

calidades dos sons: intensidade, 

duración, altura e timbre.

   B1.7. Acento e pulso. 

 

   B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

 

   EMB1.2.1. Describe e 

dá información 

salientable sobre 

elementos da linguaxe 

musical presentes nas 

manifestacións 

musicais e nos sons do 

contexto. 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

   j 
 

   B1.8. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e 

reguladores).

   B1.9. Identificación dos rexistros 

de voces graves e agudas, así 

como as posibles agrupacións 

vocais e instrumentais (dúo, trío, 

cuarteto, orquestra e banda).

   B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 

4/4. 

 

   B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

 

   EMB1.3.1. Distingue e 

clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e 

agrupacións 

instrumentais ou vocais. 

 

   CAA 
 

   CCEC 

 

   EMB1.3.2. Identifica e 

describe variacións e 

contrastes de 

velocidade e 

intensidade tras a 

escoita de obras 

musicais. 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

   EMB1.3.3. Identifica, 

clasifica e completa os 

compases traballados. 

 

   CCEC 
 

   CMCCT 

 



 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

C
U
R
S
O 

 

CUARTO 

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 
 

 

Competencias clave 

 

   j 
 

   d 
 

   o 

 

   B1.11. Instrumentos: clasificación 

tradicional (vento, vento-madeira, 

vento-metal, corda percutida, 

friccionada e punteada, e 

percusión determinada e 

indeterminada).

   B1.12. Instrumentos da orquestra: 

achegamento á súa colocación. 
 

   B1.13. Instrumentos da cultura 

galega e doutras culturas. 

 

   B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, amosando interese 

por coñecer instrumentos doutras 

culturas. 

 

   EMB1.4.1. Identifica 

de xeito visual e 

auditivo os 

instrumentos. 

 

 

   CAA 
 

   CCEC 

 

   EMB1.4.2. Clasifica os 

instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión. 

 

 

   CAA 
 

   CCEC 

 

   EMB1.4.3. Procura 

información, organízaa e 

preséntaa sobre a 

música e os 

instrumentos doutras 

culturas. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CSIEE 
 

   CD 

 

   j 
 

   i 

 

   B1.14. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha 

peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó.

   B1.15. Uso de aplicacións 

informáticas educativas sinxelas 

para a análise e a produción 

musical. 

 

   B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

 

   EMB1.5.1. Establece 

unha relación entre o 

que escoita e 

represéntao nun 

musicograma ou nunha  

partitura sinxela. 

 

   CAA 
 

   CCEC 

 

   EMB1.5.2. Identifica as 

partes dunha peza 

musical sinxela e 

representa 

graficamente a súa 

estrutura. 

 

   CAA 
 

   CCEC 

 

   EMB1.5.3. Representa 

graficamente, con 

linguaxe musical 

convencional ou non, os 

trazos característicos da 

música escoitada. 

 

   CAA 
 

   CCEC 

 

   EMB1.5.4. Utiliza 

aplicacións informáticas 

para representar ou 

 

   CCEC 



 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

CUARTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

   realizar tarefas de análise 
e 

produción musical.

   CD 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

   j 
 

   b 

 

   B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas 

ao unísono, de maneira colectiva, 

con ou sen acompañamento. 

Frauta doce: dixitación da escala 

de do sen alteracións.

   B2.2. Uso dos instrumentos de 

placas Orff en acompañamentos 

de pezas sinxelas.

   B2.3. Rexistro gravado da 

interpretación feita e posterior 

análise e comentario.

   B2.4. Coordinación e 

sincronización individual e 

colectiva na interpretación: 

simultaneidade, sucesión e 

alternancia.

   B2.5. Ditados rítmicos con figuras 

de negra, branca, redonda e 

corchea e os seus silencios en 

compases binarios e ternarios.

   B2.6. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

 

   B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

 

   EMB2.1.1. Coñece e 

utiliza a linguaxe 

musical para a 

interpretación de  

obras. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB2.1.2. Traduce á 

linguaxe musical 

convencional melodías e 

ritmos sinxelos. 

 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB2.1.3. Interpreta 

pezas vocais e 

instrumentais sinxelas 

con distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CSC 

 

   EMB2.1.4. Analiza a 

interpretación e valora 

o resultado, 

amosando interese 

por mellorar. 

 

   CAA 
 

   CSC 

 

   j 
 

   B2.7. Improvisación de esquemas 

rítmicos e melódicos sobre bases 

 

   B2.2. Explorar estruturas musicais 

e seleccionar e combinar ideas 

 

   EMB2.2.1. Crea 

unha peza musical 

sinxela a partir da 

 

   CAA 

 



 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

CUARTO 

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias clave 

   b musicais dadas. 
 

   B2.8. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas. 

musicais dentro de estruturas sinxelas 

entre varias dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical propio, 

individual ou grupal. 

selección, a combinación 

e a organización dunha 

serie de elementos dados 

previamente, coñecidos e 

manexados.

   CCEC 

 

   EMB2.2.2. Amosa 

respecto e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

 

 

 

 

   CSC 

 

   j 
 

   d 

 

   B2.9. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou 

escrito.

   B2.10. Sonorización de imaxes, 

vídeos ou representacións 

dramáticas usando distintos 

materiais instrumentos e 

dispositivos electrónicos.

   B2.11. Invención e construción dun 

instrumento. 

 

   B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 

   EMB2.3.1. Emprega 

instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e 

recursos informáticos para 

crear pezas musicais 

sinxelas para a 

sonorización de imaxes e 

representacións 

dramáticas. 

 

   CD 
 

   CAA 
 

   CSIEE 

 

   EMB2.3.2. Constrúe algún 

instrumento orixinal ou 

similar a un existente. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CSIEE 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 



 

 

   j 
 

   B3.1. Recoñecemento do corpo 

como instrumento rítmico e de 

expresión corporal.

   B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

 

   B3.1. Adquirir capacidades expresivas 

e creativas que ofrecen a expresión 

corporal e a danza. 

 

   EMB3.1.1. Identifica e 

utiliza o corpo como 

instrumento para a 

expresión de sentimentos 

e emocións e como forma 

de interacción social. 

 

   CCEC 

 

   EMB3.1.2. Inventa e 
reproduce 

pequenas coreografías 
que 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

CUARTO 

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

   corresponden coa forma 

interna dunha obra 

musical de forma sinxela 

binaria, ternaria e rondó.

   CMCCT 

 

   j 
 

   b 
 

   o 

 

   B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou 

inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual 

e colectiva.

   B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

 

   B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras culturas. 

 

   EMB3.2.1. Controla a 

postura e a coordinación 

coa música cando 

interpreta danzas. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB3.2.2. Recoñece 

danzas de diferentes 

lugares e culturas, e 

valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e 

cultural. 

 

   CAA 
 

   CCL 
 

   CCEC 



 

 

   EMB3.2.3. Reproduce 

e goza interpretando 

danzas tradicionais 

galegas e doutras 

culturas. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 

 j 
 

   a 

 

   B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

vocais de diferentes estilos e 

culturas adaptadas á idade do 

alumnado.

   B1.2. Asistencia a representacións 

 

   B1.1. Escoitar obras de 

características ou estilos e 

compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as diferenzas 

e/ou as relacións existentes, e facer 

unha valoración posterior. 

 

   EMB1.1.1. Expresa as 

súas apreciacións 

persoais sobre o feito 

artístico musical. 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

   EMB1.1.2. Manifesta as 

sensacións, as 

impresións e os 

 

   CCL 
 

   CCEC 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

 musicais.  sentimentos que lle 
provoca a 

audición dunha peza 
musical. 

 

 

   EMB1.1.3. Respecta as 

opinións dos 

compañeiros e das 

compañeiras. 

 

   CSC 



 

 

   EMB1.1.4. Coñece, 

entende e respecta as 

normas de 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

musicais. 

 

   CSC 

 

 j 
 

 h 

 

   B1.3. Recoñecemento de 

calidades dos sons: intensidade, 

duración, altura e timbre.

   B1.4. Acento e pulso. 

 

   B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

 

   EMB1.2.1. Describe e 

dá información 

salientable sobre 

elementos da linguaxe 

musical presentes nas 

manifestacións 

musicais e nos sons do 

contexto. 

 

   CCEC 
 

   CCL 

 

 j 
 

   B1.5. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e 

reguladores).

   B1.6. Identificación dos rexistros 

de voces graves e agudas, así 

como as posibles agrupacións 

vocais e corais.

   B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

 

   B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

 

   EMB1.3.1. Distingue e 

clasifica tipos de voces, 

e agrupacións vocais e 

corais. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CCL 

 

   EMB1.3.2. Identifica e 

describe variacións e 

contrastes de 

velocidade e 

intensidade tras a 

escoita de obras 

musicais. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CCL 

 

   EMB1.3.3. Identifica, 

clasifica e completa os 

compases traballados. 

 

   CCEC 
 

   CMCCT 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

      EMB1.3.4. Identifica e 

utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe 

musical traballados. 

 

   CCEC 

 

   j 
 

   i 

 

   B1.8. Elaboración dun proxecto de 

difusión da cultura musical. 

 

   B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a 

   EMB1.4.1. Procura e 

selecciona a información 

de xeito autónomo e con 

sentido crítico. 

 

   CAA 
 

   CD 
 

   CSIEE 



 

asistencia a espectáculos, festas, 

accións na rúa, festivais e 

concertos, así como intercambiar 

esa información co fin de contribuír 

á formación e á satisfacción persoal 

e colectiva, e encher o tempo de 

lecer.

   EMB1.4.2. Planifica o 

traballo respectando 

as ideas e as 

contribucións das 

demais persoas. 

 

   CAA 
 

   CSIEE 
 

   CSC 

   EMB1.4.3. Expón a 

información de maneira 

clara, limpa e ordenada, 

en varios soportes. 

 

   CIEE 
 

   CCL 
 

   CD 

 

   j 
 

   d 

 

   B1.9. Instrumentos: clasificación 

técnica segundo a produción do 

son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos).

   B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.). 
 

   B1.11. Instrumentos doutras 

culturas. 

 

   B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras culturas.

   EMB1.5.1. Identifica 

de xeito visual e 

auditivo os 

instrumentos. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

   EMB1.5.2. Clasifica os 

instrumentos 

atendendo á súa forma 

de producir o son 

(aerófonos, 

cordófonos, 

membranófonos, 

idiófonos e 

electrófonos). 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CCL 

   EMB1.5.3. Procura 

información, organízaa e 

preséntaa sobre a 

música e os 

instrumentos doutras 

culturas. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

 

   j 
 

   B1.12. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha 

peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó.

 

   B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

 

   EMB1.6.1. Establece 

unha relación entre o 

que escoita e 

represéntao nun 

musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

 

   CCEC 
 

   CAA 



 

   B1.13. Melodías con cambios de 

compás. 

 

   EMB1.6.2. Identifica as 

partes dunha peza 

musical sinxela, e 

representa 

graficamente a súa 

estrutura. 

 

   CCEC 
 

   CMCCT 
 

   CAA 

 

   EMB1.6.3. Representa 

graficamente, con 

linguaxe convencional 

ou non, os trazos 

característicos da 

música escoitada. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   j 
 

   d 

 

   B1.14. Interese polo repertorio 

tradicional de Galicia e das zonas 

de procedencia dos compañeiros e 

das compañeiras.

   B1.15. Investigación de campo 

sobre a música do seu concello en 

relación coa maneira de vivir dos 

seus devanceiros e das súas 

devanceirtas. 

 

   B1.7. Buscar, seleccionar e 

organizar informacións sobre 

manifestacións artísticas do 

patrimonio cultural propio e doutras 

culturas, de acontecementos, 

creadores e profesionais en 

relación coas artes plásticas e a 

música. 

 

   EMB1.7.1. Identifica as 

manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

 

   CCEC 

 

   EMB1.7.2. Expón a 

información recollida de 

xeito ordenado, e 

achega evidencias do 

traballo realizado. 

 

   CCL 
 

   CD 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

   j 
 

   b 

 

   B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas 

ao unísono e canons, de maneira 

 

   B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, en 

 

   EMB2.1.1. Coñece e 

utiliza a linguaxe 

musical tratada para a 

interpretación de obras. 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 

 colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen 

solitario ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o traballo 

 

   EMB2.1.2. Traduce á 

linguaxe musical 

convencional melodías e 

ritmos. 

 

   CCEC 
 

   CAA 



 

alteracións.

   B2.2. Uso dos instrumentos de 

placas Orff e/ou percusión 

determinada ou indeterminada en 

acompañamentos de cancións e 

melodías relacionadas coa cultura 

galega e con outras culturas.

   B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 
 

   B2.4. Ditados rítmicos con figuras 

de negra, branca, redonda e 

corchea, e os seus silencios en 

compases binarios, ternarios e 

cuaternarios.

   B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

 

   EMB2.1.3. Interpreta 

pezas vocais e 

instrumentais sinxelas 

con distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento 

 

   CCEC 
 

   CAA 

 

   EMB2.1.4. Fai 

avaliación da 

interpretación 

amosando interese e 

esforzo por mellorar 

 

   CAA 

 

   j 
 

   b 

 

   B2.6. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas.

   B2.7. Proxecto: concerto ou 

musical. 

 
   B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

 
   EMB2.2.1. Crea e 

representa mediante 

grafías convencionais e 

non convencionais os 

sons dunha obra 

musical sinxela, creada, 

individualmente ou en 

grupos no contexto da 

aula. 

 
   CCEC 

 
   CAA 

 
   EMB2.2.2. Crea unha 

peza musical sinxela 

a partir da selección, 

a combinación e a 

 
   CCEC 

 
   CAA 

 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 



 

   organización dunha 

serie de elementos 

dados previamente, 

coñecidos ou 

manexados. 

 

 
   EMB2.2.3. Amosa 

respecto e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

 
   CSC 

 
   EMB2.2.4. Realiza 

acompañamentos 

sinxelos de cancións e 

melodías relacionadas 

coa propia cultura. 

 
   CCEC 

 
   CAA 

 

   j 
 

   i 

 

   B2.8. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou 

escrito.

   B2.9. Sonorización de imaxes ou 

representacións dramáticas 

usando diversos materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos.

   B2.10. Invención e construción dun 

instrumento.

   B2.11. Exploración da morfoloxía 

de diferentes instrumentos 

musicais amosando interese polo 

seu coidado.

 

 
   B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

 
   EMB2.3.1. 

Emprega 

instrumentos 

materiais e 

dispositivos 

electrónicos e 

informáticos para 

crear 

acompañamentos. 

 
   CCEC 

 
   CD 

 
   CAA 

 
   EMB2.3.2. Constrúe 

algún instrumento 

orixinal ou similar a un 

existente. 

 
   CCEC 

 
   CAA 

 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 
 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Competencias clave 



 

 
BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 

   j 
 

   b 

 
   B3.1. Recoñecemento do corpo 

como instrumento rítmico e de 

expresión corporal.

   B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

 
   B3.1. Empregar as posibilidades 

expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais persoas, 

para realizar representacións 

musicais colectivas de xeito lúdico. 

 
   EMB3.1.1. Identifica e 

utiliza o corpo como 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e 

emocións, e como 

forma de interacción 

social. 

 
   CCEC 

 
   CSC 

   EMB3.1.2. Inventa e 

reproduce pequenas 

coreografías que 

corresponden coa forma 

interna dunha obra 

musical de forma sinxela 

binaria, ternaria e rondó.

   CCEC

   CAA

   CMCCT 

 

   j 
 

   b 
 

   o 

 

   B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou 

inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual 

e colectiva.

   B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

 

   B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

 

   EMB3.2.1. Controla a 

postura e a coordinación 

coa música cando 

interpreta danzas. 

 

   CCEC 
 

   CMCCT 

 

   EMB3.2.2. Coñece e 

identifica danzas de 

diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa 

achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

 

   EMB3.2.3. Reproduce 

e goza interpretando 

danzas tradicionais 

galegas e doutras 

culturas. 

 

   CCEC 
 

   CSC 

   j

   b

   B3.5. Proxecto: certame de danza.   B3.3. Improvisar en grupo danzas e 

movementos rítmicos sobre temas 

fixados con anterioridade ou con

   EMB3.3.1. 

Planifica a 

coreografía de 

acordo coa 

estrutura musical 

dada.

   CSIEE

   CAA

   CMCCT 

 

 

 

 

ÁREA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

CURSO 

 

QUINTO 



 

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias clave 

  sons extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e sensacións, 

e explicar con claridade as decisións 

tomadas ao longo do proceso de 

creación, as 

dificultades atopadas e as solucións 

adoptadas.

   EMB3.3.2. Colabora co grupo en 

coordinación e con respecto 

cara ás demais persoas.

   CSC 

   EMB3.3.3. Expón as valoracións e 

as informacións recollidas ao longo 

do proceso de creación.

   CCL 

   EMB3.3.4. Amosa interese por 

mellorar o produto final, e fai unha 

avaliación crítica do resultado.

   CAA 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN MUSICAL) 

CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v
e 

BLOQUE 1. ESCOITA 
 

 
 
   j

   b

   e

   B1.1. Audición de música 

contemporánea, e investigación e 

valoración das posibilidades do son.

   B1.2. Identificación e apreciación das 

calidades dos sons do contexto.

   B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades 

do son, 

de maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias.

   EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades 

dos sons do contexto natural e social, utilizando un 

vocabulario preciso.



   

C
C
E
C



   

C
C
L



   

C
A
A 

 
 
 
 
   b

   e

   o

   B1.3. Identificación e apreciación de 

formas musicais sinxelas.

   B1.4. Identificación a través da 

escoita de tipos de voces 

(soprano, contralto, tenor e baixo), 

instrumentos, variacións e 

contrastes de velocidade.

   B1.5. Valoración e interese pola música 

de diferentes épocas e culturas, 

nomeadamente a galega.

   B1.2. Analizar a organización 

de obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen.

   EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras 

a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir 

unha valoración destas.



   

C
C
E
C



   

C
A
A



   

C
C
L 

 

   EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais 

de 

 



   

C
S
I
E
E 

 



 

 

ÁREA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓN 
MUSICAL) 

CURSO SEXTO  

Obxectivos Conti
dos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v
e 

   diferentes 

características, e 

utilízaas como marco de 

referencia para as 

creacións propias.



   

C
A
A 

 



   

C
C
E
C 

 

 
 
 
 
 
   h 

 

   a 
 

   d 

 

   B1.6. Audición activa e 

comentada de música variada 

da nosa cultura e doutras 

culturas.

   B1.7. Actitude atenta, 

silenciosa e respectuosa 

durante a audición de música 

e/ou na asistencia a 

representacións musicais.

   B1.8. Indagación sobre as 

normas que regulan a 

propiedade intelectual. 

Valoración e presentación dos 

resultados. 

 

   B1.3. Coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas, 

para valorar o patrimonio musical, valorando a importancia do seu 

mantemento e da súa difusión, e do respecto co que deben afrontar as 

audicións e as representacións. 

 

   EMB1.3.1. Coñece, 

entende e cumpre as 

normas de comportamento 

en audicións e 

representacións musicais. 

 



   

C
S
C 

 



   

C
C
E
C 

 

   EMB1.3.2. Comprende, 

acepta e respecta o contido 

das normas que regulan a 

propiedade intelectual canto 

á reprodución e a copia de 

obras musicais. 

 



   

C
S
C 

 



   

C
C
E
C 

 

B
L
O
Q
U
E
 
2
.
 
I
N
T
E
R
P
R
E
T
A
C
I
Ó

                                                      BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL 



 

N
 
I
N
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L 

 

   j 
 

   e 
 

   k 

 

   B2.1. Exploración das 

posibilidades sonoras e 

expresivas da voz. 

 

   B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso 

expresivo, partindo da canción e das súas posibilidades 

para interpretar, crear e improvisar. 

 

   EMB2.1.1. 

Recoñece 

e describe 

as 

calidades 

da voz a 

través de 

audicións 

diversas, e 

recréaas. 

 

   CCEC 
 

   CAA 
 

   CCL 

 

 

   j 
 

   b 
 

   d/a 

 
   B2.2. Interpretación de pezas 

con instrumentos de aula e/ou 

frauta doce. 
 

   B2.3. Interpretación, 
memorización 

e improvisación guiada de 
cancións 

 

 
   B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan 

procedementos musicais de repetición, variación e 

contraste, en solitario ou en grupo, mediante a 

 

 
   EMB2.2.1. 

Recoñece 

e clasifica 

instrumento

s acústicos 

e 

electrónico

s, 

diferentes 

rexistros da 

voz, e 

agrupación

s vocais e 

instrumenta

is. 

 

 
   CCEC 
 
   CAA 

 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v
e 

 a unha ou varias voces, 

desenvolvendo progresivamente a 

dicción, a afinación e a técnica 

vocal. Canon. 

 

   B2.4. Recoñecemento de tipos de 

instrumentos acústicos e 

electrónicos, agrupacións 

instrumentais e vocais, e rexistros 

da voz. 

voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, asumindo a 

responsabilidade na interpretación 

en grupo e respectando tanto as 

achegas das demais persoas como 

a persoa que asuma a dirección. 

 

 
   EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación 

de obras. 

 

 


   

C
C
E
C 

 

 
   EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

 

 


   

C
C
E
C 



 

 

   B2.5. Utilización das grafías 

convencionais na lectura, na 

escritura e na interpretación de 

cancións e de pezas instrumentais 

sinxelas. 

 

   B2.6. Gravación e rexistro das 

interpretacións para unha 

valoración e unha análise 

posteriores. 

 

   B2.7. Interese pola mellora do 

proceso de interpretación e do 

resultado final. 
 

   B2.8. Traballo cooperativo, 

asumindo as responsabilidades 

que lle correspondan e 

respectando as achegas das 

demais persoas do grupo. 

 

 
   EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de 

diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 

agrupamentos, con e sen acompañamento 

 

 


   

C
A
A 
 


   

C
C
E
C 

 

 
   EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos 

lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 

enriquecemento persoal, social e cultural. 

 

 


   

C
A
A 
 


   

C
C
E
C 

 

 
   EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais 

persoas e responsabilidade no traballo individual e 

colectivo. 

 

 


   

C
S
C 

 

 

 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a
v

    

 
   EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por traballar para corrixilos. 

 

 


   

C
A
A 



 

 

   i 
 

   j 

 
   B2.9. Creación de mensaxes 

musicais con contido expresivo, 

combinando elementos sonoros e 

corporais diversos. 
 

   B2.10. Utilización dos medios de 

comunicación e de internet para a 

procura de información, en soporte 

impreso e dixital, sobre 

instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais de 

interese. 
 

   B2.11. Exploración das 

posibilidades sonoras e expresivas 

dos medios audiovisuais e 

tecnolóxicos para comunicar. 

Creación de cuñas radiofónicas e 

videoanuncios. 

 

   B2.12. Utilización dos medios 

audiovisuais e dos recursos 

informáticos para a sonorización de 

imaxes, contos, poemas e refráns, 

dobraxe de películas etc., e para a 

creación de producións propias. 

 

 
   B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

 

 
   EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios 

de comunicación e en internet sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e eventos musicais. 

 

 


   

C
C
E
C 
 


   

C
A
A 
 


   

C
D 

 

   EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes. 

 



   

C
A
A 

 



   

C
D 

 



   

C
C
L 

 

   EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos 

informáticos para crear pezas musicais e para a 

sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

 



   

C
D 

 



   

C
C
E
C 

 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 
c
l
a

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 



 

 

   j 
 

   b 
 

   h/d 
 

   o 

 
   B3.1. Identificación do corpo como 

instrumento. Indagación e 

valoración sobre as posibilidades 

expresivas e comunicativas do 

corpo en distintas representacións 

artísticas ou situacións cotiás. 

 

   B3.2. Valoración e recoñecemento 

das danzas e a súa contribución ao 

noso patrimonio artístico e cultural. 
 

   B3.3. Interpretación de danzas 

coidando a coordinación individual 

e colectiva. 
 

   B3.4. Invención de coreografías 

sinxelas para cancións e pezas 

musicais de diferentes estilos. 
 

   B3.5. Gravación e rexistro das 

danzas interpretadas. Análise de 

valoración do produto. 

 
   B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen 

a expresión corporal e a danza, 

valorar a súa achega ao 

patrimonio, e gozar coa súa 

interpretación como unha forma de 

interacción social. 

 
   EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións, e como forma 

de interacción social. 

 



   

C
A
A 

 



   

C
C
E
C 

 
   EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

 



   

C
C
E
C  

   EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 

lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e 

cultural. 

 



   

C
C
E
C 

 
   EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais españolas, e entende a importancia da súa 

continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

 



   

C
S
C 

 



   

C
C
E
C 

 
 
   EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical e 

supón unha orde espacial e temporal. 

 



   

C
A
A 

 



   

C
C
E
C 

 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a



 

    
   EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os 

erros e amosa interese por mellorar o produto. 

 



   

C
A
A 

 

   EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de 

xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais persoas. 

 



   

C
A
A 

 



   

C
S
C 

 

   EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

 



   

C
S
C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1.PRIMEIRO CURSO 

1º CURSO  

                                       UNIDADES PERIODO DE DESENVOLVEMENTO 

    

1ºTRIMESTRE 

 

1. OS TRASNOS 

ZAPATEIROS 

2. O NADAL DOS 

CONTOS 

 

 

 

13 SETEMBRO Ó 25 OUTUBRO 

 

8 NOVEMBRO Ó 20 DECEMBRO 

 

2º TRIMESTRE 

 

3. O ESQUÍO 

PREGUICEIRO 

4. A RATIÑA CASA 

 

 

10 XANEIRO Ó 14 FEBREIRO 

 

21 FEBREIRO Ó 3 ABRIL 

 

  

5. A CINCENTA 

 

17 ABRIL Ó 15 MAIO 



 

3º TRIMESTRE 6. O SOLDADIÑO 

DE CHUMBO 

 

22 MAIO Ó 19 XUÑO 

 

4.2.SEGUNDO CURSO 

2º CURSO  

 UNIDADES PERIODO DE DESENVOLVEMENTO 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1. GARVANCIÑO 

2. CONTO DE 

NADAL 

 

12 SETEMBRO Ó 24 OUTUBRO 

7 NOVEMBRO Ó 19 DECEMBRO 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

3. PEDRIÑO, O 

BONCO DE NEVE 

4. A GALIÑA 

POÑEDORA 

 

8 XANEIRO Ó 13 FEBREIRO 

 

20 FEBREIRO Ó 2 ABRIL 

 

 



 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

5. A SERPE E O 

AR O DA VELLA 

6. OS NÓS DA 

REDE 

 

 

16 ABRIL Ó 14 MAIO 

 

21 MAIO Ó 18 XUÑO 

 

  

 

4.3. TERCEIRO CURSO 

3º CURSO  

                                         UNIDADES PERIODO DE DESENVOLVEMENTO  

 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1. ROCK DAS NOTAS 

2. CUN SOMBREIRO DE 

PALLA 

 

16 SETEMBRO Ó 28 OUTUBRO 

4 NOVEMBRO Ó 16 DECEMBRO 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

3. FOLERPIÑAS CAEN 

4. MONSTROS E DEMAIS 

 

13 XANEIRO Ó 17 FEBREIRO 

2 MARZO Ó 30 MARZO 

 



 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

5. SPRING IS HERE 

6. IMOS XOGAR 

 

 

 

20 ABRIL Ó 18 MAIO 

25 MAIO Ó 15 XUÑO 

 

 

4.4. CUARTO CURSO 

4º CURSO  

 UNIDADES PERIODO DE 

DESENVOLVEMENTO 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1.CHIPI, CHIPI, CHIPI 

2. OS TRES REÍS MAGOS 

   

 16 SETEMBRO Ó 28 OUTUBRO 

4 NOVEMBRO Ó 16 DECEMBRO 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

3. CANTA A GALIÑA 

4. POPURRÍ 

 

 

13 XANEIRO Ó 17 FEBREIRO 

2 MARZO Ó 30 MARZO 

 



 

 

 

3º TRIMESTRE 

  

5. MAIO DAS MARIÑAS 

6. I LIKE THE FLOWERS 

 

 

20 ABRIL Ó 18 MAIO 

25 MAIO Ó 15 XUÑO 

 

 

4.5 QUINTO CURSO 

5º CURSO  

  PERIODO  DE DESENVOLVEMENTO 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1. POPURRÍ MARIÑEIRO 

2. XESUSIÑO ESTÁ NAS 

PALLAS 

 

11 SETEMBRO Ó 30 OUTUBRO 

6 NOVEMBRO Ó 18 DECEMBRO 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

3. CANTARELA DOS 

NENOS 

4. PIMPIRIMPÍN 

 

8 XANEIRO Ó 19 FEBREIRO 

 



 

2 MARZO Ó 1 ABRIL 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

5. ESTRELA DE MAIO 

6. SALLY, THE CAMEL 

 

 

15 ABRIL Ó 20 MAIO 

27 MAIO Ó 17 XUÑO 

 

 

 

4.6 SEXTO CURSO 

6º CURSO  

1º TRIMESTRE  

1. CATRO VELLOS 

MARIÑEIROS 

2. O NENO 

 

 

12 SETEMBRO Ó 24 OUTUBRO 

7 NOVEMBRO Ó 19 DECEMBRO 

 

2º TRIMESTRE  

3. POPURRÍ 

 

8 XANEIRO Ó 13 FEBREIRO 



 

4. CANTO DE ENTROIDO 

 

20 FEBREIRO Ó 2 ABRIL 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

5. O RODABALLO 

6. DRUNKEN SAILOR 

 

16 ABRIL Ó 14 MAIO 

21 MAIO Ó 18 XUÑO 

 

 

Dependendo do ritmo de aprendizaxe dos alumnos, queda aberta a posibilidade de modificacións, acelerando ou retardando o 

desenvolvemento de ditas unidades. 

En parte das sesión tamén realizaremos o traballo de composición, interpretación e gravación das canción do disco que será gravado em 

relación co proxecto do centro d este curso, “O mar”, que será gravado em CD e subido a varias plataformas em Internet.  

5. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

5.1 Competencia en comunicación lingüística 

- Aprender un repertorio de cancións (orais e escritas) referidas ao tema da unidade didáctica. 

- Escribir e ler o nome das notas. 

- Aprender coplas,  rimas, trabalinguas e adiviñas. 

- Describir de xeito ordenado e significativo, instrumentos musicais propios da nosa cultura e doutras. 

- Relacionar o ritmo musical e as palabras e frases escritas. 

- Utilizar a voz e o corpo como instrumentos de expresión e comunicación. 

 



 

5.2 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tegnoloxía 

- Traballar a preescritura musical (concepto de liña e espazo) 

- Traballar as figuras musicais e o silencio, a súa duración proporcional. 

- Identificar e reproducir fórmulas e esquemas rítmicos sinxelos. 

- Traballar as figuras geométricas coas coreografías que acompañan as cancións e as danzas. 

 

5.3 Competencia dixital  

 Presentar aparellos e soportes de tecnoloxía dixital e analóxica de son: radiocasetes, reprodutores mp3, mp4… 

 Utilizar as tecnoloxías da educación e da comunicación para: 

 Buscar e visualizar obxectos, fenómenos atmosféricos ou instrumentos que se citan no texto das cancións.   

 Buscar e visualizar obxectos, fenómenos atmosféricos ou instrumentos que participan nas audicións de música culta. 

 A creación musical. 

 A procura, selección, organización e interpretación de informacións sinxelas sobre as diferentes linguaxes musicais. 

 Utilizar con precaución e coidado os materiais, instrumentos e aparellos útiles para a escoita, a interpretación e a creación 

musical. 

 

5.4 Competencias sociais e cívicas 

- Respectar e ter actitude de escoita nas intervencións individuais dos compañeiros. 

- Aceptar nas danzas e coreografías aos compañeiros sen discriminar a ninguén. 

- Ser capaces de valorar as obras musicais procedentes doutras comunidades españolas, europeas ou universais. 

- Discriminar as semellanzas e diferenzas  respecto ás emocións e sentimentos evocados por algunhas 

manifestacións musicais en nós e nas persoas que nos rodean. 



 

 

5.5 Conciencia e expresións culturais 

- Valorar as cancións populares como expresión cultural dos pobos, enriquecendo a súa bagaxe cultural. 

- Valorar as manifestacións culturais do folclore da nosa comunidade e doutras culturas. 

- Representar sons mediante a expresión plástica. 

- Realizar un traballo creativo, responsable e entusiasta para conseguir un resultado positivo nas actividades de grupo; 

dentro dun marco de cooperación entre os alumnos/as. 

- Potenciar a expresión corporal na dramatización de cancións e da música culta. 

 

5.6 Competencia para aprender a aprender 

- Aprender a ter capacidade autocrítica, reflexionando sobre o esforzo e logros conseguidos por medio da 

autoavaliación. 

- Ter curiosidade e interese individual na aprendizaxe de conceptos musicais e interdisciplinares. 

- Aprender e practicar estratexias lingüísticas para realizar oralmente descricións dos sons que escoitan coa axuda 

dun apoio visual. 

- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para a procura e organización de informacións relacionadas 

coa música. 

 

5.7 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- Ampliar as posibilidades de comunicación cos demais e de expresión persoal mediante a utilización de recursos 

musicais. 



 

- Representar escenas e personaxes con diferentes recursos: mímica, ritmo e canto. 

- Adquirir habilidades para a prevención e resolución  pacífica de conflitos que poidan xurdir ao formar parellas, 

grupos, quendas de xogo… 

- Elaborar fichas individualmente para desenvolver hábitos de esforzo, traballo individual, iniciativa persoal, 

curiosidade e creatividade na aprendizaxe.  

 

6. AVALIACIÓN 

A avaliación debe abranguer tanto a actividade de ensinanza coma a de aprendizaxe, e debe ser un proceso continuo, 

sistemático, flexible e integrador. Este proceso terá como obxectivos : 

- Coñecer a situación de partida dos componentes que inciden no proceso. 

- A partir dos datos obtidos, facilitar a formulación dun modelo de actuación adecuado. 

- Seguir a evolución do desenvolvemento e aprendizaxe dos alumnos. 

- Tomar as decisións necesarias para adecuar o deseño e desenvolvemento da nosa acción educadora ás 

necesidades e logros detectados nos alumnos nos seus procesos de aprendizaxe. 

 

 6.1. AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial ou diagnóstica realizarase ó principio do curso (dúas primeiras sesións ó inicio das clases )  para valorar o grado de 

consecución dos obxectivos do curso anterior, así como, os coñecementos previos do alumnado. 

Para iso, a avaliación inicial levarase a cabo a través dos seguintes instrumentos: 

-       Realización de probas de avaliación inicial. 

-       Observación das actividades previas e rexistro de datos significativos. 



 

-  Entrevistas co profesorado, departamento de orientación, familias, alumnado... 

-       Consultar informes persoais da etapa ou ciclo anterior. 

Os resultados da avaliación inicial serán o punto de referencia á hora de elaborar as programacións de aula, así como, adoptar medidas de 

apoio, reforzo e recuperación. 

 

 

 6.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Para comprobar a consecución dos obxectivos poñeranse en práctica ao longo do curso os seguintes instrumentos de avaliación: 

 

1. Observación diaria e sistemática do alumnado nas actividades realizadas. 

2. Diario de clase, onde se rexistrarán as observacións e datos de interese sobre o alumnado, como a actitude, o comportamento, o traballo, 

... 

3. Realización de fichas que aporten datos sobre a compresión de determinados contidos. 

4. Probas para valorar a asimilación dos contidos máis significativos traballados no proceso de ensinanza aprendizaxe. 

5. Gravación en audio, video ou soporte informático das actividades realizadas e a súa posterior audición ou visualización (sempre e cando a 

familia do/a alumno/a a autorice).. 

6. Entrevistas coa familia, co resto do profesorado …(Sempre que sexa preciso). 

7. A avaliación será continua 

 

 

 



 

 6.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 6.3.1. PRIMEIRO CURSO 

 Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto natural.  

 Manter unha actitude de respecto e de escoita activa  

 Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.  

 Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impresións sentidas na audición.  

 Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e 

carácter) 

 Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros obxectos, manipulando materiais como fonte de son.  

 Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a improvisación.  

 Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento.  

 Realizar pequenas coreografías.  

 Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do corpo  

 

6.3.2. SEGUNDO CURSO 
 

 Explorar con coidado e seguridade materiais, obxectos e instrumentos, especialmente os singulares da nosa comunidade, 

identificando as súas principais características e calidades musicais (altura, intensidade, timbre, duración). 

 Ser capaz de manipular adecuadamente materiais, obxectos e instrumentos propios doutras culturas identificando as súas 

principais características e calidades. 

 Recoñecer instrumentos corporais e utilizalos como medios de expresión musical. 

 Clasificar e agrupar os instrumentos escolares de percusión de altura indeterminada por familias: parche, metal e madeira. 



 

 Recoñecer os instrumentos escolares de percusión pola súa forma e polo seu timbre. 

 Acompañar cancións co acento e co pulso utilizando instrumentos corporais e de percusión de altura indeterminada. 

 Expresar as sensacións producidas polo manexo de diferentes tipos de materiais, instrumentos e obxectos propias da comunidade. 

 Acompañar exercicios rítmicos con instrumentos corporais. 

 Realizar adecuadamente os acompañamentos instrumentais. 

 Interpretar sinxelos motivos rítmicos escritos en linguaxe non convencional, con instrumentos de percusión corporal e de altura 

indeterminada. 

 Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, mediante a audición de 

obras musicais sinxelas. 

 Asociar as distintas partes das audicións propostas co debuxo correspondente dentro do musicograma que se relaciona con eles. 

 Expresar mediante producións musicais improvisadas as vivencias, emocións e situacións da nosa vida como medio de 

comunicación cos demais. 

 Ser capaz de usar os recursos expresivos do propio corpo (voz, xestos corporais, movementos e desprazamentos) para responder 

a estímulos auditivos que percibe do medio no que está o centro. 

 Discriminar auditivamente sons agradables e desagradables. 

 Discriminar sons do contorno escolar. 

 Desenvolver a capacidade de atención e a dinámica de escoita activa. 

 Comprender as variacións dos sons pola súa duración, a súa intensidade, a súa altura e o seu timbre. 



 

 Desenvolver a capacidade de distinguir os sons pola súa duración, a súa intensidade, a súa altura e o seu timbre. 

 Identificar sons agudos e graves. 

 Discriminar auditivamente os sons da natureza. 

 Imitar de forma sincronizada sons de animais domésticos. 

 Discriminar auditivamente os timbres de animais salvaxes. 

 Recrear con sons unha imaxe ou situación concreta seleccionando os máis idóneos e combinándoos de forma apropiada para 

lograr o efecto desexado. 

 Clasificar instrumentos da clase nas súas familias de P. A. D. e P. A. I., e á súa vez, en madeira, metal e parche. 

 Empregar o propio corpo, os obxectos e os instrumentos dos que dispomos para realizar acompañamentos sinxelos de diversas 

cancións e melodías. 

 Situar, orientar e mover o propio corpo polo espazo coñecido, empregando diferentes formas de desprazamento 

(proximidade/afastamento, dereita/esquerda, diante/detrás, arriba/abaixo…). 

 Ser capaz de interesarse por incorporar ás producións propias o percibido na exploración sensorial de materiais, obxectos e 

instrumentos e na observación efectuada de imaxes de medios diferentes. 

 Elaborar producións musicais sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro mostrando confianza en si mesmo. 

 Discriminar liñas melódicas ascendentes e descendentes. 

 Escribir o nome das notas. 



 

 Completar o nome das notas en orde ascendente e descendente. 

 Recoñecer a composición de cinco liñas e catro espazos do pentagrama. 

 Recoñecer, escribir e interpretar as figuras branca, negra e corchea (cos seus silencios correspondentes) combinándoas entre si. 

 Asociar a dobre corchea coa sílaba rítmica correspondente. 

 Recoñecer o acento e o pulso nun esquema dado. 

 Repetir e escribir convencionalmente ritmos con todas as figuras estudadas. 

 Participación en audicións de manifestacións musicais da nosa comunidade expresando, de forma respectuosa con elas, as 

sensacións, ideas e emocións que transmiten. 

 Identificar algunhas das manifestacións musicais do noso contorno relacionándoas cos acontecementos que evocan. 

 Ser capaz de apreciar a capacidade de coordinación e axuste de percusións nos exercicios de ritmo. 

 Expresar a través da voz, da percusión e do movemento corporal elementos, accións e sucesos significativos do medio no que está 

o centro educativo. 

 Cantar as cancións coa entoación adecuada e interpretar correctamente as coreografías asociadas ás mesmas. 

 Utilizar adecuadamente os recursos expresivos da voz para o canto e para a imitación de sons. 

 Entoar correctamente a escala ascendente... 

 Describir, a través da súa exploración auditiva, algunhas calidades (curto/longo, forte/feble, grave/agudo…). 

 Escoitar e interpretar sons de distinta duración. 



 

 Recoñecer o silencio como a ausencia do son. 

 Ler e interpretar secuencias métrico/rítmicas con sons e silencios. 

 Explorar por medio das audicións os sons producidos por obxectos, instrumentos musicais, etc..., propios do noso patrimonio. 

 Escribir de forma non convencional un ritmo sinxelo. 

 Valorar manifestacións musicais da nosa comunidade e de distintas culturas coa axuda das novas tecnoloxías da información 

recoñecendo o papel que a expresión vocal, instrumental e corporal ten nelas. 

 Participar na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas mostrando actitudes de respecto e colaboración cos 

demais. 

 Desenvolver a percepción auditiva a través da audición de fragmentos musicais. 

 Empregar as distintas posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación cos demais para realizar representacións musicais 

colectivas de forma lúdica. 

 Interpretar cancións infantís, axustando a súa voz á do grupo prestando atención ao carácter, á expresión, á dicción e á dinámica. 

 Realizar acompañamentos sinxelos de diversas cancións e melodías a través do propio corpo, dos obxectos e dos instrumentos do 

noso contorno. 

 Interesarse por coñecer músicas de distintas características apreciando os elementos creativos e innovadores destas e valorando o 

patrimonio musical. 

 Identificar, entre varios motivos melódico/rítmicos sinxelos, un motivo escoitado e relacionalo coa súa representación convencional. 

 Entoar e acompañar con xestos, desfile, movementos ou danzas as cancións de cada unidade. 



 

 Participar en danzas sinxelas da nosa comunidade e doutras culturas. 

 Interpretar unha danza coas cancións de cada unidade con movemento e percusión corporal. 

 
 
6.3.3. TERCEIRO CURSO 
 

 Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas.  

 Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos sons do contexto  

 Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as compoñen  

 Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

 

 Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando 

a linguaxe musical.  

 Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais dentro de estruturas sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical propio individual ou grupal  

 Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.  

 Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a danza  

 Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras culturas.  

 
6.3.4. CUARTO CURSO 

 Cantar as cancións coa entoación adecuada e realizar as coreografías asociadas a estas. 

 Clasificar e agrupar os instrumentos escolares de percusión de altura indeterminada por familias: parche, metal e madeira, expresando 

de forma respectuosa con elas, as sensacións, ideas e emocións que transmiten. 



 

 Recoñecer a clave de sol e o concepto do pentagrama como medio imprescindible na escritura musical. 

 Desenvolver a capacidade de distinguir os sons pola súa duración, a súa intensidade, a sua altura e o seu timbre. 

 Recoñecer, escribir  e interpretar ritmos coas figuras xa traballa-das  e os seus silencios) combinándoas entre si. 

 Ler, escribir e interpretar ditados rítmicos ou melódicos para mellorar na práctica da escritura musical convencional. 

 Interpretar e executar adecuadamente os signos de repetición. Desenvolver a capacidade de distinguir os sons pola súa duración, a 

súa intensidade, a sua altura e o seu timbre. Recoñecer a clave de sol e o concepto do pentagrama como medio imprescindible na 

escritura musical.  

 Clasificar e agrupar os instrumentos escolares de percusión de altura indeterminada por familias: parche, metal e madeira, expresando 

de forma respectuosa con elas, as sensacións, ideas e emocións que transmiten. 

 Interesarse por coñecer pezas ou fragmentos de música clásica apreciando a sensibilidade desta. 

 Recoñecer instrumentos das diferentes agrupacións musicais: orquestra, banda, grupo de rock, folk... 

 Ler partituras sinxelas coa frauta nas que aparezan as notas  do ,re, mi, fa, sol, la, si. 

 Participar en danzas sinxelas da nosa Comunidade e doutras culturas. 

 Valorar a participación individual e grupal nos bailes, cancións e xogos. 

 Valorar manifestacións  musicais de distintas culturas coa axuda das novas tecnoloxías da información recoñecendo o papel que a 

expresión vocal, instrumental e corporal ten nelas. 

 
6.3.5. QUINTO CURSO 
 

 Escoitar obras de características ou estilos e compositores e compositoras diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as relacións 

existentes, e facer unha valoración posterior.  



 

 Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos sons do contexto.  

 Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e describir os elementos da linguaxe musical convencional que as 

compoñen  

 Procurar e seleccionar información co fin de planificar e organizar visitas culturais e a asistencia a espectáculos, festas, accións na rúa, 

festivais e concertos, así como intercambiar esa información co fin de contribuír á formación e á satisfacción persoal e colectiva, e 

encher o tempo de lecer.  

 Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as principais características de instrumentos doutras culturas  

 Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

 Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre manifestacións artísticas do patrimonio cultural propio e doutras culturas, de 

acontecementos, creadores e profesionais en relación coas artes plásticas e a música.  

 

 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe musical, valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de mellora.  

 Participar en producións musicais sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das 

demais persoas, mostrando actitudes de respecto e colaboración.  

 Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.  

 

 Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas demais persoas, para realizar representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico  

 Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras culturas  

 Improvisar en grupo danzas e movementos rítmicos sobre temas fixados con anterioridade ou con sons extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e sensacións, e explicar con claridade as decisións tomadas ao longo do proceso de creación, as dificultades 

atopadas e as solucións adoptadas.  

 



 

6.3.6. SEXTO CURSO 

 Clasificar e agrupar os instrumentos escolares de percusión de altura indeterminada por familias: parche, metal e madeira. 

 Recoñecer os instrumentos escolares de percusión pola súa forma e polo seu timbre. 

 Acompañar exercicios rítmicos con instrumentos corporais. 

 Realizar adecuadamente os acompañamentos instrumentais. 

 Interpretar motivos rítmicos escritos en linguaxe non convencional, con instrumentos de percusión corporal e de altura indeterminada. 

 Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade, intensidade e forma, mediante a audición de 

obras musicais. 

 Asociar as distintas partes das audicións propostas co debuxo correspondente dentro do musicograma que se relaciona con eles. 

 Desenvolver a capacidade de atención e a dinámica de escoita activa. 

 Comprender as variacións dos sons pola súa duración, a súa intensidade, a súa altura e o seu timbre. 

 Participar na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas mostrando actitudes de respecto e colaboración cos demais. 

 Desenvolver a percepción auditiva a través da audición de fragmentos musicais. 

 Interpretar cancións populares e cultas, axustando a súa voz á do grupo prestando atención ao carácter, á expresión, á dicción e á 

dinámica 

 Participar en danzas da nosa comunidade e doutras culturas. 

 Interpretar coa frauta doce melodías populares e cultas do noso repertorio con coidado e precisión. 

 Investigar e aportar datos sobre os temas tratados empregando as TIC. 

 Asimilar e recoñecer os diferentes estilos musicais e agrupacións que temos tanto Galicia como noutras rexións e culturas así como 



 

familiarizarse cos instrumentos que os integran. 

 Coñecer, interpretar e elaborar coplas propias do noso folclore para as diferentes épocas do ano tratadas.  

 
6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.4.1. PRIMEIRO CURSO 

 Traballo na aula (actividades, actuacións, traballos...): 70% 

 Comportamento, esforzo, interese, participación: 20% 

 Probas escritas e orais: 10% 

6.4.2. SEGUNDO CURSO 

 Traballo na aula (actividades, actuacións, traballos...): 70% 

 Comportamento, esforzo, grupo, participación: 20% 

 Probas escritas e orais: 10% 

6.4.3. TERCEIRO CURSO 

 Realización de actividades, actuacións, traballos…: 50% 

 Participación , comportamento, esforzo, grupo…: 20% 

 Probas orais, escritas: 15% 

 Interpretación instrumental de melodías: 15% 

6.4.4. CUARTO CURSO 

 Realización de actividades, actuacións, traballos…: 50% 



 

 Actitude , comportamento, esforzo, grupo…: 20% 

 Probas orais, escritas: 15% 

 Interpretación instrumental de melodías: 15% 

  6.4.5. QUINTO CURSO 

 Realización de actividades, actuacións, traballos..: 40% 

 Actitude, comportamento, esforzo, grupo...: 20% 

 Probas escritas e orais: 20% 

 Interpretación instrumental de melodías: 20% 

            6.4.6. SEXTO CURSO 

 Realización de actividades, actuacións, traballos..: 40% 

 Actitude, comportamento, esforzo, grupo...: 20% 

 Probas escritas e orais: 20% 

 Interpretación instrumental de melodías: 20% 

6.5 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA. 

6.5.1. Primeiro curso 

 Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e melódicos coa voz, co corpo, cos obxectos sonoros e cos 

instrumentos. 

 Identificar  algúns elementos da linguaxe musical na audición de obras musicais sinxelas. 

 Utilizar adecuadamente os recursos expresivos da voz, como instrumento para a improvisación e o canto. 

 Coñecer os instrumentos de pequena percusión: as súas formas, os seus nomes e os seus sons.  



 

 

 

6.5.2. Segundo curso 

 Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e melódicos coa voz, co corpo, cos obxectos sonoros e cos 

instrumentos. 

 Identificar  algúns elementos da linguaxe musical na audición de obras musicais sinxelas. 

 Utilizar adecuadamente os recursos expresivos da voz, como instrumento para a improvisación e o canto. 

 Coñecer os instrumentos de pequena percusión: as súas formas, os seus nomes e os seus sons.  

 

6.5.3. Terceiro curso 

 Saber interpretar instrucións e mensaxes orais. 

 Favorecer a capacidade de observación dos nenos respecto a fenómenos do seu entorno. 

 Adquirir hábitos de orde e limpeza. 

 Descubrir posibilidades expresivas con materiais diversos (reciclaxe...). 

 Valorar a imaxinación e creatividade nas producións propias. 

  Emitir sons afinados coa frauta doce . 

  Realizar  movementos e danzas seguindo o ritmo musical e de forma coordinada. 

 Acompañar con percusión corporal e instrumental rimas, cancións e audicións. 

 Identificar  elementos da linguaxe musical: o pentagrama; clave de sol; figuras; silencios; notas; pulso, acento e ritmo. Compases 

cuaternarios, ternarios e binarios. 

               6.5.4. Cuarto curso 

 Saber interpretar instrucións e mensaxes orais. 



 

 Favorecer a capacidade de observación dos nenos respecto a fenómenos do seu entorno. 

 Adquirir hábitos de orde e limpeza. 

 Descubrir posibilidades expresivas con materiais diversos (reciclaxe...). 

 Valorar a imaxinación e creatividade nas producións propias. 

  Emitir sons afinados coa frauta doce . 

  Realizar  movementos e danzas seguindo o ritmo musical e de forma coordinada. 

 Acompañar con percusión corporal e instrumental rimas, cancións e audicións. 

Identificar  elementos da linguaxe musical: o pentagrama; clave de sol; figuras; silencios; notas; pulso, acento e ritmo. Compases 

cuaternarios, ternarios e binarios. 

 

6.5.5. Quinto curso 

 Identificar  elementos da linguaxe musical: liña adicional, figuras, silencios, escala ascendente e descendente, a anacruse, os 

signos de repetición, o compás binario, o ritmo, o pulso, o acento, as equivalencias, a ligadura de unión, o punto, o compás 

ternario, o ritmo cuaternario, a clasificación de sons, os esquemas rítmicos con corcheas e semicorcheas, os conceptos de 

velocidade, intensidade do son e os signos de prolongación.  

 Discriminar as calidades do son: timbres vocais e instrumentais, duración, intensidade e altura.  

 Interpretar coa frauta doce melodías (si, la, sol, do´, re´). 

 Discriminar visual e auditivamente instrumentos das familias de percusión, corda fretada, corda punteada, vento-madeira con 

bisel, vento-metal, vento-madeira cunha lingüeta, vento-madeira con dobre lingüeta, os carillóns,  percusión na orquestra,  os 

intrumentos no jazz. 

 Realizar danzas e movementos ao ritmo da música e de forma coordinada. 



 

 Diferenciar entre son afinado e son non afinado a través dos instrumentos. 

 Identificar  emocións na escoita de cancións, rimas e fragmentos instrumentais. 

 Cantar de forma afinada e natural (sen forzar a voz). 

 Dramatizar a través do corpo e da voz rimas, cancións e audicións. 

 Ler  ritmos e melodías.  

 Entoar afinadamente a escala ascendente e descendentemente. 

 Acompañar co corpo e cos instrumentos cancións, rimas e audicións. 

 Mostrar interese e atención ante a práctica musical. 

 Respectar as interpretacións musicais dos compañeiros. 

 Colaborar na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

 Mostrar respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros lugares públicos.  

 Ter coidado e disciplina no uso do material instrumental e na realización de actividades grupais.  

 Discriminar as calidades do son: timbres vocais e instrumentais, duración, intensidade e altura.  

 Discriminar visual e auditivamente instrumentos das familias de percusión de altura indeterminada e determinada, corda fretada, 

corda punteada, vento-madeira con bisel, vento-metal, vento-madeira cunha lingüeta, vento-madeira con dobre lingüeta, 

instrumentos populares galegos.  

 Clasificar os instrumentos anteriores en familias. 

 Interpretar e identificar  cancións e melodías populares galegas e doutras comunidades e países asociadas ás estacións do ano e 

ás festas populares.  



 

 Identificar emocións (medo, alegría, tristura...) na escoita de cancións, rimas e fragmentos instrumentais.  

 Identificar os diferentes estilos musicais das gravacións escoitadas. 

 Identificar os elementos da linguaxe musical: escala de do, figuras e silencios, signos de prolongación, signos de repetición, 

anacruse, síncopa, intervalos, alteracións.  

 Cantar de forma afinada e natural (sen forzar a voz). 

 Reproducir de sons co corpo, coa voz e cos instrumentos. 

 Interpretar melodías coa frauta doce (si, la, sol, do´, re´, mi, fa, re, do) 

 Acompañar con percusión corporal e instrumental recitados, cancións e audicións.  

 Realizar danzas e movementos ao ritmos da música e mostrando un dominio da lateralidade e a psicomotricidade. 

 Ler e interpretar os elementos da linguaxe musical: escala de do, figuras e silencios, signos de prolongación, signos de repetición, 

anacruse, síncopa, intervalos, alteracións. 

 Entoar afinadamente as notas da escala de do. 

 Interese e atención na discriminación auditiva de sons vocais, instrumentais e do contorno. 

 Mostrar interese e atención ante a práctica musical. 

 Respectar as interpretacións musicais dos compañeiros. 

 Colaborar na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

 Mostrar respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros lugares públicos. 

 Ter coidado e disciplina no uso do material instrumental e na realización de actividades grupais. 

                     6.5.6. Sexto curso 



 

 Identificar  elementos da linguaxe musical: liña adicional, figuras, silencios, escala ascendente e descendente, a anacruse, os 

signos de repetición, o compás binario, o ritmo, o pulso, o acento, as equivalencias, a ligadura de unión, o punto, o compás 

ternario, o ritmo cuaternario, a clasificación de sons, os esquemas rítmicos con corcheas e semicorcheas, os conceptos de 

velocidade, intensidade do son e os signos de prolongación.  

 Discriminar as calidades do son: timbres vocais e instrumentais, duración, intensidade e altura.  

 Interpretar coa frauta doce melodías (si, la, sol, do´, re´). 

 Discriminar visual e auditivamente instrumentos das familias de percusión, corda fretada, corda punteada, vento-madeira con 

bisel, vento-metal, vento-madeira cunha lingüeta, vento-madeira con dobre lingüeta, os carillóns,  percusión na orquestra,  os 

intrumentos no jazz. 

 Realizar danzas e movementos ao ritmo da música e de forma coordinada. 

 Diferenciar entre son afinado e son non afinado a través dos instrumentos. 

 Identificar  emocións na escoita de cancións, rimas e fragmentos instrumentais. 

 Cantar de forma afinada e natural (sen forzar a voz). 

 Dramatizar a través do corpo e da voz rimas, cancións e audicións. 

 Ler  ritmos e melodías.  

 Entoar afinadamente a escala ascendente e descendentemente. 

 Acompañar co corpo e cos instrumentos cancións, rimas e audicións. 

 Mostrar interese e atención ante a práctica musical. 

 Respectar as interpretacións musicais dos compañeiros. 

 Colaborar na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 



 

 Mostrar respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros lugares públicos.  

 Ter coidado e disciplina no uso do material instrumental e na realización de actividades grupais.  

 Discriminar as calidades do son: timbres vocais e instrumentais, duración, intensidade e altura.  

 Discriminar visual e auditivamente instrumentos das familias de percusión de altura indeterminada e determinada, corda fretada, 

corda punteada, vento-madeira con bisel, vento-metal, vento-madeira cunha lingüeta, vento-madeira con dobre lingüeta, 

instrumentos populares galegos.  

 Clasificar os instrumentos anteriores en familias. 

 Interpretar e identificar  cancións e melodías populares galegas e doutras comunidades e países asociadas ás estacións do ano 

e ás festas populares.  

 Identificar emocións (medo, alegría, tristura...) na escoita de cancións, rimas e fragmentos instrumentais.  

 Identificar os diferentes estilos musicais das gravacións escoitadas. 

 Identificar os elementos da linguaxe musical: escala de do, figuras e silencios, signos de prolongación, signos de repetición, 

anacruse, síncopa, intervalos, alteracións.  

 Cantar de forma afinada e natural (sen forzar a voz). 

 Reproducir de sons co corpo, coa voz e cos instrumentos. 

 Interpretar melodías coa frauta doce (si, la, sol, do´, re´, mi, fa, re, do) 

 Acompañar con percusión corporal e instrumental recitados, cancións e audicións.  

 Realizar danzas e movementos ao ritmos da música e mostrando un dominio da lateralidade e a psicomotricidade. 

 Ler e interpretar os elementos da linguaxe musical: escala de do, figuras e silencios, signos de prolongación, signos de 

repetición, anacruse, síncopa, intervalos, alteracións. 



 

 Entoar afinadamente as notas da escala de do. 

 Interese e atención na discriminación auditiva de sons vocais, instrumentais e do contorno. 

 Mostrar interese e atención ante a práctica musical. 

 Respectar as interpretacións musicais dos compañeiros. 

 Colaborar na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros. 

 Mostrar respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros lugares públicos. 

Ter coidado e disciplina no uso do material instrumental e na realización de actividades grupais. 

 

6.6. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

En cada unidade didáctica incluiranse actividades de recuperación e reforzo dos contidos traballados en dita unidade e en unidades 

anteriores, para que o alumnado poida recuperar e reforzar os contidos que non foron asimilados. 

Estas actividades serán elaboradas e revisadas polo profesorado 

 

7. METODOLOXÍA 

 Activa: coa participación directa dos alumnos. 

 Grupal: En todas as actividades que o permitan. 

 Aberta: Deixar aos alumnos que sexan creadores. 

 Interdependente: Relacionando as actividades cos distintos bloques expostos na programación. 

 Globalizadora: relacionaranse distintas áreas creativas. 

 



 

7.1 Materiais e recursos didácticos:  

- Libros de texto: 

Melodía 1. Ed Galinova 

           Melodía 2. Ed.Galinova. 

           Melodía 3. Ed Galinova 

           Melodía 4. Ed Galinova 

           Melodía 5. Ed Galinova 

          Melodía 6. Ed Galinova 

- Pizarra de pentagramas. 

- Pizarra sen pautar.  

- Fichas de traballo individual. 

- Equipo de música. 

- Discografía variada. 

- Instrumentos de percusión e de corda. 

- Frauta de pico soprano. (3º, 4°,5º, 6º curso) 

- Teclado electrónico 

- Vídeos, DVds.. 

- Libros de: lecturas,  folclore, contos, poesías… 

- Cd rom interactivo. 

- Ordenadores . 

- Televisor. 



 

- Partituras. 

 

 

 

 

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 Alumnos con dificultade de aprendizaxe: 

-Establecer mecanismos de reforzo a nivel organizativo e curricular. 

-Realzar adaptacións que potencien o desenvolvemento das competencias básicas. 

-Modificar os obxectivos e criterios de avaliación en función das adaptacións. 

 

Alumnos con altas capacidades intelectuais: 

Flexibilizar a duración das etapas educativas. 

 

9. ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 No caso de que fose preciso, contemplaríase a aplicación de outro tipo de medidas de atención á diversidade, como reforzos 

educativos (afectan ós elementos non prescritivos do currículo) e adaptacións curriculares significativas (modifican ós elementos prescritivos 

do currículo, é dicir, os obxectivos, contidos e criterios de avaliación). 

 

10. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 



 

 

 Crear unha biblioteca de aula para potenciar a lectura e  reforzar os contidos da área. 

 Traballar distintos tipos de  lectura: en voz alta, silenciosa, colectiva e individual. 

 Utilizar distintas técnicas de lectura: repousada, rápida, en plan de búsqueda de datos. 

 Promover na aula actividades encamiñadas á mellora da expresión oral: recitacións de poemas, trabalinguas, contos, adiviñas, 

refrán 

 

11. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

 Utilizar diversas webs educativas con propostas de actividades didácticas. 

 Realizar  actividades e xogos para aprender e practicar a linguaxe musical : o son, o ritmo… 

 Utilizar diferentes programas interactivos para mellorar distintos aspectos musicais. 

 Recoñecer e valorar as diversas manifestacións musicais da nosa comunidade e de distintas culturas coa axuda das novas 

tecnoloxías. 

 Crear a súa propia música ou inventar ritmos. 

 Gravación co ordenador en CD do disco do proxecto “O mar” 

 Subida a portáis de Internet como Bandcamp ou SoundCloud do disco “O mar” 

 

 

12. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Ao principio do curso estableceranse a normas de convivencia na aula e as consecuencias do seu incumprimento. Estas serán 



 

aprobadas, razoadas e acordadas polo alumnado. 

Un exemplo de normas de convivencia para a clase de música serán: 

1. Escoitar. 

2. Respectar ao mestre/a e aos compañeiros/as. 

3. Participar nas actividades musicais. 

4. Coidar o material e os instrumentos. 

 

13. PROXECTO LINGÜÍSTICO. 

 

O proxecto lingüístico  fai referencia ao uso das linguas como instrumento de comunicación oral e escrita. A lingua, como ferramenta 

de comprensión e representación da realidade debe ser instrumento para a igualdade, instrumento para a construción de relacións en 

termos de igualdade e para a eliminación de estereotipos. Tratarase en cada curso e ciclo de integrar as linguas presentes no centro 

e contribuír ao plurilingüísmo no alumnado fomentando tamén a expresión nas linguas maternas. 

Contribuiremos ao fomento e uso do gallego con CONTOS musicados, cancións, dramatizacións e á gravación do disco “O mar” 

 

 

14. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 



 

14.1 Educación ambiental 

 

Un dos aspectos que se tratará en relación a educación ambiental, é a concienciación do alumnado sobre a contaminación sonora. Para 

iso, coidarase a produción excesiva de sons e potenciarase unha actitude de silencio ante a práctica musical. 

Outro aspecto a tratar será o respecto polo medio ambiente a través de cancións relacionadas con el. E, tamén, a importancia da reciclaxe 

a través da exploración das posibilidades sonoras de obxectos e materiais cotiás e a construción de instrumentos sonoros sinxelos con ditos 

obxectos e materiais. 

Tamén traballaremos este campo coa gravación do disco do proxecto “O mar”.  

  

14.2 Educación para a saúde 

 

A educación para a saúde será tratada a través da práctica vocal, instrumental e de movemento, xa que, nelas será preciso adoptar unha 

posición, respiración e tonicidade muscular correctas, ademais de valorar e tomar conciencia do corpo e as súas posibilidades de 

movemento, expresión e comunicación. 

 

14.3 Igualdade entre os sexos 

  

Este tema será tratado a través da realización de exercicios de movemento musical,  danzas e outras actividades en grupo (como a práctica 

instrumental, vocal, et...), nas cales, nenas e nenos desempeñarán as mesmas tarefas e se respectarán mutuamente. 



 

 

14.4 Educación para a paz e a tolerancia 

 

Este tema será tratado a través da realización de actividades en grupo nas que o alumnado deberá respectar e valorar as propostas dos 

demais, así como aceptar os comentarios que os demais realicen sobre as súas propostas. 

Tamén, se tratará o respecto e a valoración polo propio entorno cultural e o de outras culturas a través da audición e interpretación de 

cancións, pezas instrumentais e danzas folclóricas. 

Farase especial fincapé para celebrar o Día da Paz, coa realización e interpretación dunha canción por parte de todo o alumnado do 

colegio.  

 

14.5 Actividades para o lecer 

 

A través da práctica musical inculcaráselle ó alumnado, que pode aproveitar o seu tempo libre realizando diferentes actividades musicais, 

como a danza e a práctica vocal ou instrumental, favorecendo, así, o seu desenvolvemento persoal. 

 

  14.6 Educación do consumidor 

  

A través das diferentes actividades contribuirase a desenvolver no alumnado unha actitude crítica ante a música comercial, facéndolle ver 

que moitas cancións non son adecuadas á súa idade. Ademais, contribuirase a ampliar o seu gusto musical, especialmente no que se refire 

á musica folclórica e á obra dos grandes compositores. 



 

 

15. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

  

A avaliación da propia programación realizarase periodicamente tendo en conta os seguintes aspectos:  

- A adecuación dos obxectivos programados ás características do alumnado. 

- A  distribución equilibrada  e  apropiada dos contidos. 

- O emprego apropiado da metodoloxía e  dos materiais curriculares en cada momento. 

-  A  validez dos criterios de avaliación. 

-  A  pertinencia de adoptar  medidas de atención á diversidade e  de adaptación curricular. 

-   A consecución dos obxectivos programados. 

 

 

 


