
Programación 2º Ciclo de Ensino Primaria Área de 
Artística
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s 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 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.

O
bx

ec
tiv

os

* 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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* Identificación e comentario da variedade de sons, de músicas, de movementos do corpo e de tecnoloxías
que se poden utilizar cando se fai expresión musical, partindo da observación no contorno e incorporando
unha terminoloxía cada vez máis adecuada.
* Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de distintos estilos e culturas adaptadas
á idade do alumnado e recoñecemento dalgúns trazos característicos, utilizando diferentes recursos
para o seu seguimento: corporais, plásticos, instrumentais, musicogramas...
* Utilización de obxectos e de instrumentos para percibir, diferenciar, explorar e identificar os parámetros do 
son (intensidade, duración, altura e timbre).
* Recoñecemento de calidades dos sons e dos instrumentos en pezas musicais.
* Identificación visual e auditiva dalgúns instrumentos: da orquestra, da música popular galega e dos utilizados 
por outras culturas, tentando aproximarse a unha clasificación por familias.
* Interese polas cancións e polos bailes tradicionais de Galicia e das zonas de procedencia de compañeiras e de 
compañeiros.
* Interese por coñecer o traballo de artistas e de persoas que traballan na composición e na interpretación de 
música e de danza tradicional galega.
* Interese por obter información sobre compositoras e compositores, intérpretes, festivais de música e 
representacións musicais e de danza, empregando diferentes fontes (biblioteca, a internet...).
* Interese pola escoita de obras musicais de distintas características e procedencias.
* Valoración positiva da diversidade de opinións, de xuízos, de gustos e de argumentos relacionados coa 
música.
* Actitude atenta e silenciosa, respecto ás normas de comportamento durante a audición de música e/ou na 
asistencia a diferentes representacións

Bloque 2. Interpretación e creación musical.
* Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo, dos obxectos e dos instrumentos.
* Interpretación, memorización e improvisación guiada de cancións a unha ou varias voces.
* Memorización e interpretación de xogos motrices, de secuencias de movementos fixados ou inventados e de 
danzas, procurando unha progresiva coordinación tanto individual como colectiva.
* Iniciación á interpretación de danzas e de cancións tradicionais galegas e das zonas de orixe de compañeiras e 
compañeiros.
* Identificación dalgunhas cantigas galegas que acompañaban os momentos de traballo e celebracións (cantigas 
de arada, de seitura, de esfolla, cantos de reis...) e relación destas coa finalidade para a cal foron concibidas.
* Inicio ao uso das grafías convencionais na lectura e na interpretación de cancións e de pezas instrumentais 
sinxelas.
* Interese e responsabilidade nas actividades de interpretación e de creación.
* Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas mediante instrumentos de 
percusión e percusión corporal.
* Estratexia de repetición e imitación como recursos da improvisación.
* Creación de acompañamentos sinxelos para cancións e pezas instrumentais.
* Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito.
* Creación de pezas musicais sinxelas a partir de elementos dados.
* Iniciación á creación de coreografías sinxelas para cancións e pezas musicais breves a partir da combinación 
de elementos dados e que teñan relación con ideas, emocións e experiencias propias ou alleas.
* Adquisición progresiva de responsabilidade para favorecer a dinámica de traballo cooperativo na aula.
* Desenvolvemento progresivo de hábitos de coidado da voz, do corpo, dos instrumentos e dos materiais de 
traballo.

Bloque 3. Observación plástica.
* Clasificación de texturas e de tonalidades e apreciación de formas naturais e artificiais exploradas 
sensorialmente e desde diferentes ángulos e posicións.
* Elaboración conxunta de protocolos e de pautas para seguir o procedemento de observación e a súa 
comunicación oral ou escrita, incorporando unha terminoloxía cada vez máis adecuada.
* Identificación de elementos artísticos, de obras de arte ou de certos aspectos relativos a algunhas delas 
previamente traballadas na clase na vida cotiá.
* Identificación da variedade de materiais, de técnicas e de tecnoloxías sinxelas que se utilizan na creación de 
obxectos e de imaxes mediante a observación de producións do contorno artístico e cultural e dos medios de 
comunicación.
* Valoración e identificación dalgunhas producións artísticas que forman parte do patrimonio cultural galego 
(xoguetes, disfraces, olaría, cestaría, encaixes, bordados, petróglifos, xoiaría, alfombras florais, maios, máscaras 



de Entroido, edificacións...).
* Respecto e coidado do contorno, das obras que constitúen o patrimonio cultural, das producións propias e das 
das demais persoas.
* Interese por buscar información sobre producións artísticas, autoras e autores para a elaboración de traballos 
diversos (exposicións, cartafoles individuais ou da clase, colaboración en eventos culturais...).
* Interese por dialogar ante unha obra de arte, expresando o que gusta e o que non gusta, así como as emocións 
que a obra esperta en cadaquén, intentando asociar aspectos da obra coas sensacións producidas (significado 
das cores, das liñas, das formas, da representación do espazo...).
* Apreciación dos diferentes significados que pode ter unha obra de arte para cada persoa.
* Análise de imaxes en diferentes formatos identificando elementos variados (enfoque, simetría, repetición, 
distribución espacial, plano, xestos...).
* Apreciación da incidencia da cultura visual do contorno nas reaccións, nas preferencias e na forma de pensar.
* Comparación de mostras de diversos materiais e observación destes transformados en producións artísticas, 
reflexionando sobre o proceso de transformación.
* Fomento da fantasía a través da visualización do que podería ser unha representación imprecisa (unha 
mancha, unha engurra, unha luz, un xogo de liñas...).
* Indagación sobre diferentes maneiras de representar o espazo e aproximación á idea de proporción.
* Exploración de diferentes formas, texturas e obxectos utilizando o tacto, o gusto, o oído e o olfacto, e 
representación plástica das sensacións que producen.
* Valoración do traballo desenvolvido por mulleres e por homes na produción artística e artesanal.
* Recoñecemento de identificadores artísticos de diferentes culturas e valoración deles (máscaras africanas, 
sombras chinesas...).

Bloque 4. Expresión e creación plástica.
* Busca das posibilidades da cor (tonalidades,  gamas...) en contrastes, variacións e combinacións, mesturando 
diversas clases de pintura, utilizando variados instrumentos e apreciando os resultados sobre diferentes 
soportes.
* Experimentación das posibilidades de transformación dos materiais plásticos no referente á ductilidade, á 
transparencia, á consistencia, á solubilidade... Comportamento dalgúns materiais en contacto con outros. 
Aproveitamento destas experiencias nas producións plásticas.
* Experimentación con liñas diversas e formas en diferentes posicións iniciándose no emprego de instrumentos 
convencionais e non convencionais para deseñalas.
* Elaboración individual e colectiva de imaxes en bandas de deseño, historietas, carteis, murais, mosaicos, 
tapices e impresións, cunha planificación previa e unha revisión posterior.
* Construción de móbiles, de estruturas, de maquetas e de xoguetes populares galegos.
* Construción de decorados, de máscaras, de vestiario e de personaxes (monicreques, sombras...) e elaboración 
de maquillaxes para dramatizacións.
* Utilización de fotografías (enfoque e planos) para enriquecer un texto expositivo, para a realización dun 
álbum ou dunha fotonovela.
* Utilización de diferentes recursos (dos medios de comunicación, informáticos, libros, láminas, teas, materiais 
de refugallo e naturais...) á súa disposición para a elaboración individual e colectiva de producións artísticas.
* Aplicación, en producións propias, de aspectos observados en obras artísticas galegas e de artistas de renome.
* Interese por axustar o proceso de creación, individual ou en grupo, ás intencións previstas, planificando, 
seleccionando apropiadamente os materias e instrumentos segundo as súas posibilidades plásticas, decidindo a 
técnica máis adecuada, usando responsablemente  instrumentos, materiais e espazos, asumindo as tarefas, 
respectando as normas que o grupo estableza e valorando o resultado final.
* Valoración do coñecemento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión de sentimentos e de 
ideas.
* Recreación de obras de arte significativas da cultura galega e doutras culturas, reflexionando sobre o proceso 
seguido pola persoa que o realizou.
* Seguridade no uso progresivo de materiais e de obxectos do contorno para expresar e comunicar aspectos do 
propio mundo: da vida cotiá, da historia da poboación ou do barrio, da historia persoal e familiar.
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Criterios avaliación
* Identificar e describir as características de elementos presentes no contorno e as sensacións que as obras 
artísticas provocan, sinalando algunhas das estratexias plásticas e musicais que usaron as creadoras e os 
creadores das obras.

Quérese comprobar con este criterio se as nenas e os nenos son capaces de amosar os coñecementos adquiridos na 
observación por medio de descricións e de informacións relevantes sobre elementos da linguaxe visual e musical  
presentes nas manifestacións artísticas e no contorno. Observarase se saben expresar oralmente as súas 
apreciacións persoais sobre o
feito artístico e se son quen de descubrir semellanzas  e diferenzas entre esas manifestacións artísticas e as  
sensacións, impresións, sentimentos... que lles provocan.

* Usar axeitadamente algúns dos termos propios da linguaxe plástica e musical en contextos precisos, 
intercambios comunicativos, descrición de procesos e argumentacións.

Trátase de comprobar se o alumnado incorporou algúns dos termos técnicos propios das linguaxes artísticas nas  
súas explicacións e descricións, se os emprega nas situacións apropiadas e se traslada eses coñecementos a outros  
contextos nos cales lle poden ser útiles. Comprobarase, pois, se identifica e verbaliza, cunha terminoloxía o máis  
adecuada posible, as posibilidades plásticas, sonoras e corporais que usan as artistas e os artistas e os medios de  
comunicación.

* Utilizar distintos recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.
Este criterio permite avaliar se as rapazas e os rapaces son capaces de establecer unha relación entre o que oen e o  
representado en musicogramas ou partituras sinxelas con distintos tipos de grafías, así como se son quen de 
representar graficamente (mediante debuxos ou empregando signos gráficos que coñecen ou inventan) os trazos  
característicos da música escoitada.

* Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións, de pezas instrumentais e de danzas relacionadas cos 
seus intereses individuais e colectivos. 

A través deste criterio preténdese valorar en que medida o alumnado ten memorizada e é capaz de recordar  
algunha das cancións, pezas instrumentais e danzas aprendidas por imitación no contexto da aula,  
interpretándoas con desinhibición e amosando progresiva responsabilidade para favorecer a dinámica de traballo  
cooperativo na aula.

* Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais dentro de estruturas sinxelas entre varias 
dadas.

Con este criterio téntase valorar se son capaces de seguir un proceso (planificar, producir, revisar) o máis  
ordenado posible e se son quen de utilizar criterios axeitados para crear unha peza musical sinxela a partir da  
selección, combinación e organización dunha serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados.
Valorarase tamén a capacidade creativa do alumnado para dar solucións orixinais que se afasten o máis posible de  
estereotipos.

* Interpretar e compartir con compañeiras e compañeiros o contido de imaxes presentes no contorno.
Comprobarase se o alumnado pode explicar a información que conteñen os sinais, os signos, os símbolos e as  
imaxes máis habituais no seu medio, e se é quen de usar esas interpretacións na produción de mensaxes propias  
que transmitan unha información básica do contorno, compartindo coas compañeiras e cos compañeiros os  
significados.

* Clasificar texturas, formas, calidades e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza.
Trátase de comprobar se na observación e manipulación de materiais, de obxectos, de instrumentos... obtiveron 
datos abondos para establecer algunha pauta sobre as súas características; se poden especificalas, comentalas e  
organizar clasificacións elementais, ben sexa por semellanza, ben por oposición ou diferenza.

* Empregar instrumentos, técnicas e materias axeitados ao produto artístico que se pretende.
Con este criterio quérese verificar se as alumnas e os alumnos son capaces de servirse dos datos obtidos na  
exploración de instrumentos, de técnicas e de materiais para realizar en nunha obra persoal, non estereotipada.  
Valorarase a diversidade de solucións dadas en diferentes contextos, a variedade de soportes empregados e a  
orixinalidade no uso dos materiais, así como a intencionalidade en función da persoa destinataria.

* Amosar respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo con actividades plásticas e musicais.
Avaliarase a capacidade do alumnado para participar en diferentes tipos de traballo de aula e de centro  
relacionados coa educación artística. Interesa coñecer, tamén, o seu grao de compromiso nas actividades  
colectivas e de respecto ante as contribucións das demais persoas.

* Identificar manifestacións artísticas propias de Galicia.
Avaliarase se o alumnado é quen de recoñecer algunhas manifestacións típicas do patrimonio cultural e artístico  
galego.



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.
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Libreta pautada
libros de partituras (Cascabelea, Canciones populares españolas, Cantigas galegas, Preescolar na casa, libros de 
texto de distintas editoriais [Galinova, Anaya...], cantigueiro portugués, música de cine...) 
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 contorno (Concertos, conservatorio, exposicións...)

Liñas metodolóxicas
* Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar aqueles contidos que sexan máis 
relevantes para acadar competencias; os contidos esenciais deberán ser considerados e analizados desde a 
óptica da utilidade para formar cidadás e cidadáns cos perfís necesarios para moverse con adecuación, 
responsabilidade e liberdade no mundo actual.
* Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización.
* Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa aplicación en contextos diferentes e 
diversificados e conseguindo que as nenas e os nenos desenvolvan diversos xeitos de actuación e adquiran a 
capacidade de enfrontarse a situacións novas.



* Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e na toma de decisións sobre o 
traballo, controlando os procesos, usando conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente 
máis autónomo).
* Favorecer o traballo cooperativo e a práctica vivenciada da participación, compromiso democrático e 
resolución pacífica de conflitos.
* Permitirlle ao alumnado moverse con seguridade entre a superabundancia e rápida renovación da 
información, fomentando habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación dela.
Todo isto permite inferir certos principios, estratexias metodolóxicas, fórmulas organizativas: 
* Na educación primaria deberán utilizarse dúas estratexias metodolóxicas básicas: o desenvolvemento en 
espiral e a globalización.
* A metodoloxía proposta, que será global, será activa, entendendo por tal tanto a actividade mental coma física 
que potencie a construción de aprendizaxes significativas.
* A autorregulación das aprendizaxes por parte do alumnado forma parte fundamental das prácticas educativas
actuais.
* Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado, tanto na práctica docente coma 
na selección de contidos.
* A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal  cómpre a participación activa e dinámica das nenas e dos 
nenos, que achegarán as súas habilidades, destrezas, actitudes, conceptos, intereses, xunto ás do resto de 
compañeiras e compañeiros, nun ambiente de cooperación.
* Por conseguinte, o alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa axuda do grupo, á luz da nova 
información.
Cómpre utilizar, pois, na escola, métodos que lles permitan aos rapaces e ás rapazas identificar a necesidade
de información, localizala, seleccionala e recoñecer as fontes e os recursos máis apropiados, así como 
responsabilizarse do seu uso ético e adecuado. Son precisos enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado 
utilizar cada vez máis autonomamente as bibliotecas e as TIC como recursos de aprendizaxe. No 
desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe inflúen aspectos como que o alumnado encontre sentido ao 
traballo que debe realizar, o coñecemento dos obxectivos e finalidades que se pretenden acadar, a consciencia 
dos propios erros e a busca de recursos necesarios para superalos.
Neste proceso o rol do profesorado é moi importante: actúa como guía e mediador para facilitar a construción
de aprendizaxes; utiliza contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado aprenda comprobando
o interese e a utilidade do que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto en que se produciron e 
ser aplicadas a contextos múltiples; crea un contorno seguro e un ambiente motivador.
A avaliación concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A información que xere a avaliación 
debe orientar o proceso educativo e indicarlles a profesorado e alumnado onde están respecto ás competencias 
e aos obxectivos establecidos e facilitar a intervención na mellora deste proceso. A avaliación non se debe 
reducir a comprobar os resultados da aprendizaxe; trátase dunha avaliación continua que precisa estar presente 
en todos os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. Neste contexto, as alumnas e os alumnos 
deberán poder achegar as  súas propias valoracións a través da autoavaliación e da coavaliación.
En síntese, para a educación primaria precísanse  métodos que permitan aprender desde a realidade e desde as 
concepcións previas, desde unha ollada ao contorno con curiosidade e interese, desde a diversidade, desde un 
plan común, compartido e conxunto; cómpren métodos que favorezan que as nenas e os nenos traballen man 
con man e mente con mente,  fagan conxuntamente, cooperen, progresen ao seu propio ritmo, aprendan a 
aprender... acadando cada  vez maior autonomía, posibilitando unha auténtica comunicación na aula e sendo 
protagonistas da súa  propia aprendizaxe.

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

primavera ...)
● Composición instrumental da orquestra  e agrupación por familias instrumentais

Usaremos a biblioteca e as procuras na rede para:
Procurar información sobre a orixe das pezas traballadas (cantigas, bailes, xogos...). Realizar traballos de investigación 
sobre autores, instrumentos, tipos de pezas musicais...


