
Programación 1º Ciclo de Ensino Primaria Área de 
Artística
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Competencia Cultural e Artística: 
Coñecer, valorar e desfrutar do contorno natural, social e cultural, as interaccións entre eles, así como 
as posibilidades de defensa, mellora e conservación del.
Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, desenvolvendo a sensibilidade estética e a 
capacidade de desfrute das súas diferentes manifestacións e iniciándose na construción de propostas 
persoais.
Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios, as diferenzas 
entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non-discriminación 
de persoas por ningunha causa.

Supón:
Coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas, así como 
das obras e manifestacións máis destacadas do patrimonio cultural.
Identificación das relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade, ou a persoa ou colectividade que 
as crea.
Concienciación da evolución do pensamento, das correntes estéticas, as modas e os gustos, así como da 
importancia representativa, expresiva e comunicativa que os factores estéticos desempeñan na vida cotián da 
persoa e das sociedades.
Disposición de habilidades e actitudes que permitan acceder ás distintas manifestacións do feito artístico, así 
como de habilidades de pensamento, perceptivas e comunicativas, sensibilidade e sentido estético para poder 
comprendelas, valoralas, emocionarse e disfrutar.
Coñecemento básico das distintas manifestacións culturais e artísticas, a aplicación de habilidades de 
pensamento diverxente e traballo colaborativo, unha actitude aberta, respectuosa e crítica cara á diversidade de 
expresións artísticas e culturais, o desexo e vontade de cultivar a propia capacidade estética e creadora e un 
interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto 
da propia como doutras comunidades.
Apreciación da creatividade implícita na expresión de ideas, experiencias ou sentimentos ao través de 
diferentes  meios artísticos ou das artes populares.
Valoración da liberdade de expresión, do dereito á diversidade cultural, a importancia do diálogo intercultural 
e a realización de experiencias artísticas compartidas.
Competencia Matemática:

Utilizar e relacionar os números e operacións básicas para ampliar coñecementos sobre aspectos 
cuantitativos e espaciais da realidade.

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico:
Interpretar o mundo e desenvolverse adecuadamente con autonomía e inciativa persoal en ámbitos da 
vida e do coñecemento moi diversos.

Competencia social e cidadán:
Coñecer e apreciar os valores e as normas da convivencia, aprender a actuar de acordo con elas, 
prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo 
propio dunha sociedade democrática.
Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas relacións co resto 
das persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas.
Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios, as diferenzas 
entre as persoas, a igualdade de dereitos e de oportunidades de homes e mulleres e a non-
discriminación de persoas por ningunha causa.
Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas relacións co resto 
das persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas.

Competencia dixital e tratamento da información.
Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación desen 
volvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora.
Utilizar estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar, representar e 
comunicar a información.

Competencia para aprender a aprender.



Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, 
así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe.
Utilizar estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar, representar e 
comunicar a información.

Autonomía e iniciativa persoal.
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o do resto das persoas, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, 
así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe.
Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lle permitan 
desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos cales se 
relaciona. 
Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas relacións co resto 
das persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera  tipo e aos 
estereotipos sexistas.
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Desenvolver mecanismos de sensibilidade estética e a creación artísticas para promover a  percepción e a 
expresión de ideas, emocións, sentimentos e vivencias.
Formar progresivamente o sentido estético persoal como recurso para apreciar e valorar elementos 
constitutivos das artes e obras verdadeiramente artísticas; desenvolver o xuízo crítico e o posicionamento 
pluralista na aproximación ás obras artísticas e ás autoras e autores.
Indagar nas posibilidades do son, da imaxe e do movemento como elementos de representación e de 
comunicación e utilizalas para expresar  ideas e sentimentos, contribuíndo con iso ao equilibrio afectivo e á 
relación coas demais persoas.
Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e técnicas específicas das diferentes 
linguaxes artísticas para utilizalos con fins expresivos e comunicativos.
Aplicar os coñecementos artísticos na observación e na análise de situacións e de obxectos da realidade cotiá e 
de diferentes manifestacións do mundo da arte e da cultura para comprendelos mellor e formar un gusto 
propio.
Manter unha actitude de busca persoal e colectiva, articulando a percepción, a imaxinación, a indagación e a 
sensibilidade e reflexionando á hora de realizar e desfrutar de diferentes producións artísticas.
Recoñecer que as diversas manifestacións da arte e da cultura son fonte de coñecemento, foron realizadas por 
homes e por mulleres e reflicten a súa experiencia e percepción da vida.
Coñecer algunhas das posibilidades dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da
comunicación en que interveñen a imaxe e o son, e empregalas como recursos para a observación, para a 
busca de información e para a elaboración de producións propias, xa sexa de forma autónoma ou en 
combinación con outros medios e materiais.
Valorar e compartir manifestacións artísticas do patrimonio cultural galego apreciando a súa riqueza e 
diversidade e comprometéndose na súa defensa, conservación e difusión.
Coñecer e valorar diferentes manifestacións artísticas do patrimonio cultural doutros pobos, colaborando na 
conservación e renovación das formas de expresión locais e nacionais e estimando o enriquecemento que 
supón o intercambio con persoas de diferentes culturas que comparten un mesmo contorno.
Desenvolver unha relación de autoconfianza coa produción artística persoal, respectando as  creacións propias 
e as das outras persoas, cunha actitude de interese e de admiración polo distinto e/ou novo, sabendo recibir e 
expresar críticas e opinións, e utilizándoas como recurso para a mellora.
Participar activamente en producións artísticas de forma cooperativa, asumindo distintas funcións e 
colaborando na resolución dos problemas que se presenten para conseguir un produto final o máis satisfactorio 
posible.
Coñecer algunhas das profesións dos ámbitos artísticos, interesándose polas características do traballo das 
artistas e dos artistas e desfrutando como público na observación e recreación das súas propias producións.
Valorar no contorno próximo as intervencións artísticas das que cumpriría dispor co fin de crear espazos 
esteticamente agradables que contribúan a mellorar a calidade de vida.
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Bloque 1. Escoita.
Percepción da diferenza entre son, silencio e ruído e das distintas calidades do son.
Escoita, exploración e discriminación dos sons presentes no contorno natural, cultural e artístico: elementos do 
contorno que producen son; sons que poden producir co propio corpo.
Reacción espontánea ou dirixida a estímulos sonoros.
Identificación de esquemas rítmicos sinxelos e interese e esforzo na súa repetición utilizando diferentes medios 
(percusión corporal, voz, instrumentos de percusión...).
Asociación intuitiva dos sons a unha representación gráfica mediante símbolos non convencionais.
Interese e curiosidade pola escoita activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais breves coñecidas polo 
alumnado e interpretadas de diversos xeitos.
Uso de diferentes recursos para o seguimento dunha obra musical: corporais, plásticos, musicogramas...
Iniciación ao recoñecemento visual e auditivo dalgúns instrumentos musicais, así como de voces masculinas, 
femininas e infantís, en audicións musicais.
Interese por coñecer e interpretar pequenas pezas de música e de danza do patrimonio galego, así como por 
ensinárllelas a outras persoas e por aprender as que outras persoas coñecen.
Expresión oral de emocións e de sentimentos que esperta unha audición.
Recoñecemento e observancia das normas de comportamento en audicións e noutras actividades musicais.

Bloque 2. Interpretación e creación musical.
Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo e dos obxectos do contorno.
Interpretación e memorización de cancións, de lerias, de refráns, de adiviñas... da propia cultura ou
doutras ao unísono, con e sen acompañamento rítmico.
Utilización progresiva da voz, da percusión corporal e dos instrumentos de pequena percusión como recursos 
para o acompañamento de textos recitados, de cancións e de danzas sinxelas.
Realización de movementos, de xogos motores e de danzas sinxelas, acompañados de secuencias sonoras, de 
cancións e de obras musicais, tentando desenvolver a coordinación tanto individual como colectiva.
Incorporación e utilización progresiva de grafías non convencionais (puntos, liñas, debuxos, símbolos...) na 
lectura e na interpretación de partituras sinxelas.
Utilización de obxectos de uso cotián, como instrumentos, e desfrute co seu uso nas diferentes producións.
Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sinxelos (pregunta/resposta, formas dadas...).
Improvisación de movementos como resposta a diferentes estímulos sonoros e busca de sons que
acompañen movementos predeterminados, atendendo á velocidade.
Sonorización de situacións, relatos breves... empregando sons vocais, obxectos e instrumentos.
Confianza e seguridade progresivas nas propias posibilidades de produción musical.
Valoración da atención, da escoita e do respecto nas interpretacións propias e alleas.
Interese e respecto polas obras musicais e polas persoas que as compoñen.

Bloque 3. Observación plástica.
Observación e exploración sensorial dos elementos presentes no contorno integrando actividades de
tocar, ulir, oír e ver.
Diálogo ante unha obra de arte expresando verbalmente sensacións, emocións e ideas que suxire, así como 
indicando o que gusta e non gusta.
Comentario de obras plásticas e visuais presentes no contorno e en exposicións, museos ou saídas.
Curiosidade por descubrir as posibilidades artísticas que ofrece o contorno: festas, esculturas, pintura, 
decoración...
Recoñecemento de elementos artísticos ou de certos aspectos das obras de arte (previamente traballadas na 
clase) na vida cotiá.
Coñecemento e observancia das normas de comportamento nos lugares dedicados a manifestacións
artísticas.
Iniciación ao coñecemento de identificadores artísticos da cultura galega e doutras culturas e valoración deles.
Observación e identificación de imaxes presentes en contextos próximos: historietas, bandas de deseño, 
ilustracións, fotografías, etiquetas, cromos, carteis, adhesivos, debuxos animados, marcas, propaganda, cine, 
encaixes, bordados, cerámica...
Vivenciación do espazo e achegamento á súa representación de maneira intuitiva.
Observación e comparación de diferentes representacións artísticas (pintura, escultura...) dun mesmo motivo.
Establecemento de relacións entre unha manifestación plástica e un conto, unha lenda, unha canción... 
Comparación de mostras de diversos materiais observación destes transformados en producións
artísticas. Fomento da fantasía a través da visualización do que podería ser un determinado material (un anaco 
de madeira, de metal, de cristal...).
Discriminación de materiais, cores, formas, volumes ou liñas, nas imaxes, nos obxectos e nas obras artísticas.



Bloque 4. Expresión e creación plástica.
Experimentación con mesturas e con manchas de cor utilizando diferentes tipos de pintura e útiles
sobre soportes diversos.
Experimentación das posibilidades expresivas do trazo espontáneo e con intencionalidade, das liñas que 
delimitan contornos e do espazo que define a forma.
Interese  pola manipulación e pola exploración de materiais e de técnicas diversas.
Busca sensorial de texturas naturais e artificiais das calidades e posibilidades de diversos materiais (follas, 
pedras, area, sal, plastilina, madeira, arxila...) e transformación deles para a elaboración de producións plásticas.
Composición individual e en grupo de debuxos, pinturas, colaxes, estampados, cosido, ilustracións, volumes, 
modelaxe e pregamento de formas utilizando materiais de refugallo e materiais e elementos plásticos. Reflexión 
sobre os resultados para mellorar as producións.
Manipulación e transformación de obxectos para seu uso en representacións teatrais e noutras manifestacións 
artísticas.
Construción e uso de máscaras e de monicreques sinxelos para dramatizacións significativas.
Composicións plásticas empregando diferentes materiais e técnicas partindo dunha planificación
previa guiada, elaboracións seguindo o plan e valoración dos resultados.
Uso progresivo de imaxes de diferentes fontes (fotografías, revistas, prensa, cromos, historietas,
adhesivos...) nas producións propias. 
Aproximación á exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas.
Organización progresiva do proceso de elaboración concretando o tema xurdido desde a percepción sensorial, a 
imaxinación, a fantasía ou a realidade, prevendo os recursos necesarios para a realización, explorando as 
posibilidades de materiais e de instrumentos e mostrando confianza nas posibilidades de creación.
Recreación de obras de arte significativas para as nenas e os nenos.
Investigación e experimentación de diferentes modos de representar a figura humana.
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Criterios avaliación
Percibir algunhas calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos presentes no contorno 
natural e artificial como resultado dunha exploración lúdica e sensorial, e recoñecer neles algunhas 
posibilidades de transformación artística.
Trátase de comprobar  se, despois de realizar unha manipulación lúdica e unha exploración sensorial de materiais, de  
obxectos e de instrumentos do contorno, as nenas e os nenos son capaces de nomear algunhas das súas principais  
características (forma, cor, peso, textura...) e calidades sonoras (intensidade, duración...), verbalizar as súas impresións e  
describir sinxelamente o descuberto.
Téntase tamén avaliar a capacidade de alumnas e alumnos para imaxinar posibilidades de transformación deses materiais e  
de usalos de forma creativa. 
Usar termos sinxelos para comentar as obras plásticas e musicais observadas e escoitadas.
Preténdese  valorar a capacidade para  identificar e describir algunhas das características máis evidentes en distintas obras  
plásticas e musicais e para expresar as ideas e os sentimentos que estas suscitan. Así mesmo, valorarase a actitude positiva  
e de respecto cara ás opinións das outras persoas.
Identificar e expresar, a través de diferentes linguaxes, algúns dos elementos (velocidade, voces, instrumentos) 
dunha obra musical.
Con este criterio trátase de comprobar se as nenas e os nenos son quen de recoñecer os compoñentes nunha obra musical e  
de representalos a través do movemento, da elaboración de debuxos ou da linguaxe verbal.
Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e melódicos coa voz, co corpo, cos obxectos sonoros e 
cos instrumentos.
Valorarase a capacidade de atención e de retención a curto prazo de mensaxes sonoras e corporais e o emprego das técnicas  
necesarias para a súa interpretación. 
Así mesmo, comprobarase a capacidade de resposta a estímulos sensoriais e a naturalidade  espontánea e mais a  
expresividade na reprodución.
Seleccionar e combinar sons producidos pola voz, polo corpo, polos obxectos e polos instrumentos para 
sonorizar relatos ou imaxes entre varios dados.
Trátase de comprobar se son capaces de usar os datos obtidos na exploración sonora para sonorizar unha imaxe, conto ou  
situación, seleccionando os sons máis axeitados e combinándoos de forma apropiada para lograr o efecto desexado,  
utilizando a imaxinación e propondo solucións orixinais.
Identificar diferentes formas de representar o espazo e a figura humana.
Comprobarase se o alumnado ten interiorizadas as diversas posibilidades de representación do espazo e da figura humana,  
así como a utilización axeitada desa variedade nas súas producións.



Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as formas, texturas e cores.
Trátase de comprobar, no contexto dunha expresión espontánea, o interese e a curiosidade que o alumnado manifesta por  
incorporar ás súas producións o percibido na exploración sensorial de materiais, de obxectos e de instrumentos e na  
observación efectuada de imaxes do seu contorno próximo.
Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e social.
Con este criterio comprobarase se o alumnado se serve da representación plástica para plasmar as súas vivencias, as  
situacións da vida cotiá, as súas ideas imaxinarias... empregando diversos materiais. Así mesmo, valorarase se as nenas e os  
nenos comezan a percibir que a elaboración plástica lles é útil tanto para expresarse como para comunicarse coas demais  
persoas.

Mínimos esixibles
Crear composicións artísticas con distintos materiais. 
Demostrar interés polas audicións musicais.
Traducir a outras linguaxes artísticas as emocións evocadas por unha audición musical.
Realizar coreografías de bailes populares,  procurando acompasar o movemento corporal e coreográfico ao 
ritmo da música.
Demostran interese no canto e na interpretación musical, así como nas ambientacións sonoras de contos e 
cantigas.
Deseñan con exactitude o esquema corporal en debuxos libres.
Emprego de distintas formas de expresión plástica  dominando a súa técnica (collages, recortables,  debuxo 
libre, copias, recheo con cores,...)

Procedementos e instrumentos de avaliación
Observación directa
Rexistros individuais
Diario de Clase
Fichas seguimento
Probas orais e/ou escritas (ditados rítmicos, lectura rítmica, solfeo)
Correción das libretas
Traballos de clase e traballos voluntarios.

Sistemas de cualificacións
Todos os procedementos e instrumentos de avaliación reseñados no apartado anterior procurarán determinar:
Nivel de consecución dos obxectivos mínimos
Grao de adquisición das competencias básicas
A participación do alumnado nas actividades propostas
A actitude cara ás aprendizaxes e o coidado do material
A actitude fronte do traballo cooperativo e a interacción cos compañeiros/as
A orde e limpeza na presentación dos traballos
As medidas adoptadas para facilitar a aprendizaxe do alumnado, o seu grao de adecuación e de éxito.

M
et

od
ol

ox
ía

Materiais
Libreta pautada
libros de partituras (Cascabelea, Canciones populares españolas, Cantigas galegas, Preescolar na casa, libros de 
texto de distintas editoriais [Galinova, Anaya...]) 
Libro de texto (Actividades de plástica)

Recursos
Aula de música
Dotación instrumental 
Xilófonos, metalófonos
Instrumentos de pequena percusión
Teclado
Gravacións sonoras
O propio corpo e as súas posibilidades sonoras e rítmicas
Materiais de artes plásticas
Fotocopiadora
Biblioteca



Recursos do entorno (Concertos, conservatorio, exposicións...)

Liñas metodolóxicas
Partiremos dos coñecementos previos do alumnado, facendo referencias ás súas aprendizaxes anteriores, así 
como ao desenvolvemento do neno/a e ás súas características psicoevolutivas.
Seguiremos unha metodoloxía expositiva, investigadora, descubridora, creativa, activa e participativa, 
fomentando debates e discusións para fomentar a creación dun espírito crítico.
Consideramos necesario aumentar a retención (memorización de cantigas, esquemas rítmicos, poesías, diálogos 
dramatizados...) de coñecementos, pero sempre coa fin de que esas aprendizaxes sexan significativas e 
funcionais.
Fomentaremos unha aprendizaxe activa e autónoma (aprender por si mesmo).
Procurarermos a socialización do alumnado, e para iso aproveitaremos todos os tipos de agrupamento para o 
traballo: individual, parellas, pequeno ou gran grupo dependendo das características do traballo a realizar. 
Daremos unha especial importancia á cooperación, aproveitando as potencialidades da titorización entre iguais.
Proporcionaremos guías e estratexias de aprendizaxe,  fomentaremos o afán de superación e a interiorización 
das normas do centro.
Suscitaremos oportunidades de traballar coas TICs e na Biblioteca do Centro.
Negociaremos as rotinas da clase co alumnado, e as exporemos claramente na aula (carné por puntos, 
encargado, horarios, normas)

Medidas de atención á diversidade
En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse en  funcionamento as medidas 
de reforzo educativo que se consideren máis convenientes e que poderán ser tanto organizativas como curriculares.
 Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do grupo ordinario, os 
agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo.
Se programarán actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e alumnas que poidan necesitar 
destas actividades de reforzo ou ampliación.
Procurarase a integración nesta área dos alumnos/as con escolarización en aula específica, por ser esta área unha das 
que máis favorecen a interacción social do alumnado.
Se fose necesario o alumno/a con necesidades educativas especiais contará cun apoio na aula para facer efectiva a súa 
participación nas actividades da aula.

Programa de reforzo
Cos alumnos que necesiten a realización de actividades de reforzo das aprendizaxes recibidas exploraremos as 
posibilidades educativas da titorización entre iguais, programando actividades en parellas formadas por alumnado que 
supere amplamente os obxectivos mínimos e aqueloutro que non.
En todo caso o alcance destas actividades de reforzo serán determinadas polas características individuais de cada 
alumno, xa que é imposible a priori ver cales van ser  os obxectivos non acadados, nen as causas destas carencias.

Actividades complementarias  e extraescolares
Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, exposicións artísticas, concertos etc...
Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, exposicións viaxeiras, etc...
Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que a música e a expresión plástica 
colectiva terán unha importancia capital.

Fomento da lectura e das TICs
Traballaremos na aula de informática programas Clic sobre:

● Discriminación auditiva
● Estrutura de obras musicais (O entroido dos animais, cadros dunha exposición, nun mercado persa, a 

primavera ...)
● Composición instrumental da orquestra
● Familias instrumentais

Usaremos a biblioteca para:
Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...)


