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1º Primaria 

Ed. Musical 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, 

obxectos, sons e instrumentos presentes nocontexto natural. 

Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, 

dos animais e davoz. 

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditivadestas 

calidades. 

Coñecer obras curtasde distintos estilos e de diferente autoría. 
Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súasobras. 

Coñece as figuras do/da director/ora deorquestra, instrumentista epúblico. 

Identificar e expresar através de diferentes linguaxes algúns dos elementos 

dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter). 

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, brancae negra. 

Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando materiais comofonte deson. 
Elabora pequenos instrumentos con materiaisde reciclaxe. 

Plástica 

Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa plástica e 
o seu produto final 

Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para alcanzar o 
resultado final proposto 

Identificar as diferentes formas de representación do espazo. Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as formas, 
texturas e cores 

Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais.  
Emprega diferentes tipos de liña e experimenta con elas.  

Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo 
e social. 

Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas.  
Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e técnicas 
básicas. 

Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña 

 

2º Primaria 

Ed. Musical 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, 

obxectos, sons e instrumentos presentes nocontexto natural. 

Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

Identifica voces masculinas, femininas einfantís 

Coñecer obras curtasde distintos estilos e de diferente autoría. 

Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súasobras. 

Coñece as figurasde compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e 

público, así como as súas funcións, respectando e valorando os seus respectivos 

traballos. 

Identificar e expresar através de diferentes linguaxes algúns dos elementos 

dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade ou carácter). 

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 decorcheas. 

Recoñecer e clasificaralgún instrumento por familias instrumentais. Recoñece eidentifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias. 

Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras emusicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando distintos materiais como fonte deson. 
Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

Plástica 

Identificar os diferentes materiais e formas de expresión plástica. 
Describe e identifica as calidades e as características dos materiais, dos obxectos e 
dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas. 
Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 
Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes formas, 
cores e texturas. 
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Realizar composicións bidimensionais e tridimensionais segundo un desexo de 
expresión coas técnicas aprendidas. 

Practica con precisión o recorte e o encartado para crear obras bidimensionais e 
tridimensionais.  
Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e precisión.  

Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva, quebrada, 
recta, etc.) e formas xeométricas.  

Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos. 
Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas.  

Recoñecer as partes principais da figura humana. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.  

Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios e os 
espazos. 

Coida o material e respecta as normas preestablecidas.  
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3º Primaria 

Ed. Musical 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer 

exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas. 
Identifica manifestacións artísticaspropias deGalicia. 

Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos 

que ascompoñen. 
Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentaisou vocais. 

 Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos 

materiais,instrumentos e dispositivoselectrónicos. 

Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas 

musicais sinxelas e para a sonorización de imaxese representaciónsdramáticas. 

Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a unexistente. 

Plástica 

Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios. 
Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e artificiais exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 
Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

Identificar e valorar recoñecidos/as autores/as e as súas obras máis 
significativas, facendo fincapé na cultura propia. 

Describe varias profesións relacionadas coas artes plásticas. 
Amosa interese por coñecer formas de expresión de autores/as e a súa obra, 
empregando as tecnoloxías da información. 
Relaciona artistas coas obras máis representativas. 

Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, 
manexando diferentes técnicas. 
Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a 
composición de obras. 
Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas. 
Completa figuras seguindo as liñas como guía. 
Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar modelos, de maneira 
proporcionada. 
Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando diferentes técnicas. 
Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. 
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Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado. 
Debuxa a figura humana, usando a cuadrícula para alcanzar as proporcións 
axeitadas. 

Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

Respectar e valorar o traballo individual e en grupo. 
Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e 
colaborando coas tarefas  que lle foran encomendadas. 

 

 

 

 

4º Primaria 

Ed. Musical 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos 

que ascompoñen. 

Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 

vocais. 

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obrasmusicais. 

Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, amosando 

interese por coñecer instrumentosdoutras culturas. 

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

Clasifica os instrumentos por familias:vento, corda epercusión. 

Procurainformación, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos 

doutras culturas. 
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Explorar e utilizar as posibilidades sonoras eexpresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e recursos informáticos 

paracrear pezas musicais sinxelas para a sonorización de imaxes e 

representaciónsdramáticas. 

Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a unexistente. 

Plástica 

Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte e as imaxes fixas e en 
movemento nos seus contextos culturais e históricos, 

 Elabora carteis con diversa información,e secuencia unha historia en diferentes 

viñetas nas que incorpora imaxes e textos seguindo o patrón do cómic. 

Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas 
producións artísticas. 

Realiza  as súas obras  utilizando as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido 
estético, de forma cada vez máis autónoma, para elo utiliza ceras, rotuladores, 
acuarelas e témperas  etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras, 
manchas etc..  

Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, manexando 
ferramentas básicas de precisión  

Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando o valor expresivo 
da cor e da composición 

Aproximarse ao  manexo dos materiais plásticos  

Recorta,  e pega con precisión,  distintos materiais e texturas, creando formas 

tridimensionais e experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, 

integrándoos de diferentes maneiras 

Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, as texturas, os códigos 
e as técnicas básicas das obras plásticas, e expresar as súas diferenzas. 

Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, utilizando 
instrumentos, técnicas e materiais adecuados na súa obra persoal 

Aproximarse ás técnicas de representación do espazo bidimensional e 
tridimensional. 

Consegue dar sensación de profundidade e volume ás súas creacións.  

Identificar determinados/as artistas e amosar interese por coñecer as formas 
de expresión das súas obras máis representativas.  

Procura información sobre a obra de certos artistas plásticos/as da propia cultura ou 
alleos, .  

Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos  
Selecciona e utiliza as materias de forma apropiada e responsable, segundo as súas 
posibilidades plásticas e os resultados marcados, respectando os espazos e os 
materiais propios e alleos .  
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5º PRIMARIA 

Ed. Musical 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Escoitar obras de características ou estilos e compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as relacións existentes, efacer unha 

valoraciónposterior. 

Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artísticomusical. 

Manifesta as sensacións, as impresións eos sentimentos que lle provocaa audición 
dunha pezamusical. 

Analizar a organizaciónde obras musicais sinxelas ou fragmentos, e 

describir os elementos da linguaxe musical convencional que ascompoñen. 

Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais ecorais. 

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obrasmusicais. 

Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

Identifica e utiliza correctamente os elementosda linguaxe musicaltraballados. 

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 satisfacciónpersoal e colectiva, e encher o tempo de lecer. 

Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentidocrítico. 

Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

Expón ainformación de maneira clara, limpa e ordenada, en variossoportes. 

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar 

as principais características de instrumentos doutrasculturas. 

Identifica dexeito visual e auditivo os instrumentos. 

Clasifica os instrumentos atendendo ásúa forma de producir o son (aerófonos, 

cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

Procurainformación, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos 

doutras culturas. 

Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre manifestacións artísticas 

do patrimonio cultural propio edoutras culturas, de acontecementos, 
Identifica as manifestacións artísticaspropias deGalicia. 
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creadores e profesionais en relación coas artes plásticas e a música. 

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras eexpresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos 

para crear acompañamentos. 

Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a unexistente. 

Plástica  
Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, formas e 
colores; comprobando as posibilidades que achegan para a creación artística.  

Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas sobre 
diferentes soportes  

Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais.  
Representa coas cores, o  claroscuro e coa superposición de planos a sensación 

espacial de composicións volumétricas.  

Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións valéndose dos 
elementos que configuran a linguaxe visual 

Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, cores 
e tamaños axeitados, organizando os espazos das súas producións bidimensionais, e 
utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción  

Participar con interese, coidando e respectando o material, os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, respectando as normas e 
as regras previamente establecidas.  

Valora os elementos e os recursos empregados para conseguir o efecto que máis se 
axuste ao resultado final. Coidando e respectando os materiais, os utensilios ,os 
espazos utilizados e as producións propias e alleas  

Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico.  
Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, 
escuadro, cartabón, compás  semicírculo etc.) e as emprega para a representación de 
formas xeométricas sinxelas   

Identificar determinados/as artistas e amosar interese por coñecer as formas 
de expresión das súas obras máis representativas.  

Procura información sobre a obra de certos artistas plásticos/as da propia cultura ou 
alleos 

Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas 
producións artísticas. 

Realiza  as súas obras  utilizando as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido 

estético, de forma cada vez máis autónoma,utilizando ceras, rotuladores, acuarelas e 

témperas  etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras, manchas etc..  

Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman parte do 
patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha actitude de respecto e 
valoración dese patrimonio.   

Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do 

patrimonio cultural e artístico español   
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6º Primaria 

Ed. Musical 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos 

que ascompoñen. 

Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, concapacidade para emitir unha 

valoración destas. 

Interésase por descubrir obras musicaisde 

Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos musicais de 

repetición, variación e contraste,en solitario ou en grupo, mediantea 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. 

Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da 

voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmossinxelos. 

Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora asúa 

achega ao enriquecemento persoal, social ecultural. 

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras eexpresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais. 

Presenta e expóna información de xeito claro, ordenado e limpo en varios 

soportes. 

Plástica 

Iniciarse no coñecemento e no manexo dos instrumentos e dos materiais 
propios do debuxo técnico, e empregalo adecuadamente  

Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e 
valora a precisión dos resultados 

Representar volumes utilizando recursos como cores, claroscuros ... 
Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas 
sinxelas.  

Identificar conceptos xeométricos , en relación cos conceptos xeométricos 
sinxelos recollidos na área de matemáticas . 

Utiliza a regra,o escuadro , o cartabón e o compás para trazar rectas e circunferencia 

e crear corpos xeométricos sinxelos  
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Identificar determinados/as artistas e amosar interese por coñecer as formas 
de expresión das súas obras máis representativas. 

Procura información sobre a obra de certos artistas plásticos/as da propia cultura ou 
alleos 

Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade dos diversos 
materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis axeitadas para a realización 
da obra prevista.   

Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, alegría, tristura 

etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores 

etc.)            

Executar composicións nas que empregue con creatividades os distintos 
elementos  e técnicas pictóricas  

Executa composicións    experimentando con cores  materiais e texturas gráficas con 
creatividade e soltura   

Participar con interese e aplicación no traballo individual ou de forma 
cooperativa, respectando os materiais, os utensilios e os espazos, 
desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e apreciando a correcta e precisa 
realización dos exercicios e das actividades, a orde e a limpeza, o respecto 
polas normas, as regras e os/ as compañeiros/as.  

Participa con interese na realización das obras propias e de traballo cooperativos, 
con iniciativa e creatividade ., respectando os materiais, os utensilios , os espazos, e 
a produción propia e allea 

Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman parte do 
patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha actitude de respecto e 
valoración dese patrimonio.   

Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do 

patrimonio cultural e artístico español   

 
 

 
 na programación didáctica respectiva 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: durante a fase non presencial, a avaliación terá carácter 
sumativo, procurando beneficiar ao alumnado, tendo en conta as súas 
circunstancias.   
Actividades individualizadas para reforzar conceptos non adquiridos en 
avaliacións anteriores, se procede. 

Instrumentos:  
1. Seguimento da avaliación continua do alumnado. 
2. Observación do seu traballo. 
3. Análise das súas producións. 

Cualificación final 

Teranse en conta as notas dos dous primeiros trimestres sumando como máximo 
un punto unha vez valorado o traballo realizado na fase non presencial. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

De atención á diversidade, de profundización e reforzo, de repaso, 
interactivas e de carácter lúdico; na medida do posible globalizadas e 
interdisciplinares, co obxectivo de asentar as bases das competencias por 
parte do alumnado.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Transmisión das actividades ao alumnado a través da páxina web do colexio, 
plataformas online para aquel alumnado que dispoña dos recursos dixitais 
necesarios, aplicacións didácticas de creación de xogos, ligazóns de 
almacenamento na nube, emprego de núcleos motivadores globalizados. 
Ao alumnado que non dispoña de conectividade, se lle facilitarán os recursos 
doutro xeito: material fotocopiable, correo ordinario, etc. 

Materiais e recursos 
Material fotocopiable, recursos web, elaboración de proxectos, recursos 
online. 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


