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 Competencia Cultural e Artística:
Coñecer, valorar e gozar 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 goce 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 gozar.
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 medios 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 iniciativa 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 gozar 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 auto-confianza 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 gozando 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.
* Indagación sobre as posibilidades comunicativas das TIC, da interacción de diferentes medios e linguaxes 
artísticas, das familias e das agrupacións instrumentais e vocais.
* Identificación e apreciación de formas musicais sinxelas, das calidades dos sons, de agrupacións instrumentais e 
vocais en pezas musicais.
* Análise dos parámetros do son: altura, intensidade, duración e timbre.
* Gravación, escoita e comentario da música interpretada na aula e suxestión de posibilidades de mellora persoal 
e colectiva.
* Utilización dos medios de comunicación e da internet para a busca de información, en soporte papel e dixital, 
sobre instrumentos, compositoras e compositores, intérpretes e eventos musicais de interese.
* Investigación sobre as relacións entre as producións musicais e coreográficas e as realidades persoais e sociais 
onde naceron.
* Valoración dos instrumentos populares galegos como integrantes do noso patrimonio cultural.
* Valoración e interese pola música de diferentes épocas e culturas.
* Identificación de agresións acústicas e da súa influencia na calidade de vida das persoas, e contribución activa 
á súa diminución e ao benestar persoal e colectivo.
* Actitude atenta, silenciosa e respectuosa durante a audición de música e/ou na asistencia a diferentes 
representacións musicais.
Bloque 2. Interpretación e creación musical.
* Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo, dos obxectos, dos instrumentos, dos 
medios audiovisuais e tecnolóxicos para comunicar de forma sonora e corporal pensamentos, sensacións, 
emocións e experiencias.
* Interpretación, memorización e improvisación guiada de cancións (da cultura galega e doutras) a unha ou varias 
voces desenvolvendo progresivamente a dicción, a afinación e a técnica vocal.
* Improvisación, individual e/ou colectiva, de motivos, frases e pequenas formas, rítmicas e melódicas, como 
forma de acompañamento.
* Interpretación de danzas coidando a coordinación tanto individual coma colectiva.
* Incorporación e utilización progresiva dalgunha terminoloxía propia da linguaxe musical, adecuándoa á 
actividade.
* Creación de mensaxes combinando elementos sonoros e corporais diversos para comunicar emocións, 
sensacións, experiencias e sentimentos.
* Interese pola participación en eventos e celebracións de contido musical, formulando opinións sobre eles.
* Incorporación e utilización progresiva das grafías convencionais na lectura, na escritura e na interpretación de 
cancións e de pezas instrumentais sinxelas.
*Asunción de responsabilidades na interpretación en grupo, e respecto ás achegas das demais persoas e á 
persoa que asuma a dirección.
*Interese pola mellora do proceso de interpretación e do resultado final, cun nivel progresivo de confianza e de 
seguridade.
*Utilización guiada dos medios audiovisuais e dos recursos informáticos para a sonorización de imaxes, de 
contos, de poesías, de refráns e de ditos, de pezas dramáticas... e para a creación de producións propias.
* Invención de coreografías sinxelas para cancións e de pezas musicais de diferentes estilos. 
* Traballo cooperativo, asumindo as responsabilidades que lle correspondan e respectando as achegas das 
demais persoas do grupo.
* Actitude de constancia e de progresiva esixencia na interpretación musical.
Plástica.
Bloque 3. Observación plástica.
* Observación e discriminación de materiais, de cores, de formas, de volumes, de texturas, de contornos, de 
perspectiva, da bidimensionalidade e da tridimensionalidade, de luz, e de movemento nos obxectos, nas imaxes e 



nas obras artísticas.
* Elaboración conxunta de protocolos, de forma oral e escrita, para a observación de aspectos, de calidades e de 
características notorias e sutís de elementos naturais e artificiais.
* Indagación sobre as posibilidades plásticas e expresivas de elementos naturais.
* Descubrimento e identificación de elementos artísticos, obras de arte ou certos aspectos relativos a elas 
(previamente traballadas na clase) na vida cotiá e nos medios de comunicación, reflexionando sobre o seu uso.
* Exploración das características, elementos, técnicas e materiais que as obras artísticas ofrecen e suxiren para a 
súa recreación e creación de obras novas.
* Documentación, rexistro e valoración de formas artísticas e artesanais representativas da expresión cultural de 
Galicia e doutras colectividades.
* Busca de información sobre producións artísticas, autoras e autores para a elaboración e recreación de traballos 
diversos (exposicións, cartafoles individuais ou da clase, colaboración en eventos culturais...).
* Diálogo ante unha obra de arte expresando o que gusta e non gusta, como se sente cadaquén, o que pensan 
ou o que lles recorda, identificando o significado que poidan ter certos elementos da obra (a cor, a liña, a 
técnica empregada, os materiais, a luz, a perspectiva...) coas sensacións producidas.
* Apreciación dos diferentes significados que pode ter unha obra de arte para cada persoa, para cada cultura e 
para cada época.
* Valoración positiva da diversidade de opinións, de xuízos, de gustos e de argumentos relacionados coa 
expresión plástica.
* Iniciación á análise das formas de representación de volumes no plano segundo o punto de vista ou a situación 
no espazo.
* Análise e valoración da intención comunicativa das imaxes nos medios e tecnoloxías da información e da 
comunicación e xuízo crítico das imaxes que do home e da muller se ofrecen neles.
* Comparación de mostras de diversos materiais e observación destes transformados en producións artísticas, 
reflexionando sobre o proceso de transformación e posibles resultados alternativos.
* Coñecemento de identificadores artísticos de diferentes culturas e valoración destes como enriquecedores da 
nosa.
* Valoración e apreciación da obra artística como instrumento de comunicación persoal e de transmisión de 
valores culturais.
* Interese por coñecer producións artísticas do patrimonio cultural galego e por obter información sobre as 
persoas que as produciron.
Bloque 4. Expresión e creación plástica.
* Aplicación de cores complementarias e/ou opostas e mais de tonalidades de forma intencionada, como medio 
de expresión e de representación.
* Experimentación de formas abertas e pechadas e de liñas segundo a súa forma, dirección e situación espacial, 
e aplicación dos resultados á propia produción artística.
* Exploración dos cambios que experimentan os volumes, as persoas e os espazos pola incidencia da luz 
(sombras chinesas, teatro negro...).
* Exploración de materiais diversos coa finalidade de atopar o máis adecuado para unha produción artística cunha 
finalidade determinada (expresión de ideas, de accións, de situacións).
* Elaboración de producións plásticas empregando técnicas mixtas, texturas diferentes, materiais variados, 
instrumentos diversos e en soportes diversificados.
* Construción e caracterización de personaxes, recreación de espazos imaxinados, creación de estruturas, de 
maquetas, de decorados e de exposicións relacionados coa propia experiencia e no desenvolvemento de 
actividades do centro. Uso durante o proceso, entre outras, de nocións métricas e de perspectiva.
* Realización de fotografías (enfoque e planos) para enriquecer un informe, para recoller unha saída de  campo, 
para a realización dunha fotonovela, para ilustrar unha noticia ocorrida no centro.
* Emprego de tecnoloxías da información e da comunicación para o tratamento de imaxes, deseño e animación, e 
para a difusión dos traballos elaborados.



* Composición de pezas recreando as obras artísticas analizadas (ou aspectos delas), logo de busca de 
información sobre a obra, a época de elaboración, a autora ou o autor.
* Preparación de documentos propios da comunicación artística como carteis, guías ou programas de man para 
difundir e informar sobre unha exposición, unha representación, un festival.
* Constancia e esixencia progresiva no proceso de realización aplicando estratexias creativas na composición, 
asumindo responsabilidades no traballo cooperativo, establecendo momentos de revisión, respectando as 
achegas das outras persoas e resolvendo as discrepancias con argumentos.
* Incorporación progresiva e utilización durante o proceso de produción dalgunha terminoloxía propia da linguaxe 
plástica.
*Seguimento cada vez máis autónomo dun proceso para chegar á materialización plástica dunha idea.
* 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.
* Apreciación da orixinalidade como fundamento da conduta creativa e respecto ás obras doutras persoas.
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* Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre manifestacións artísticas do patrimonio cultural propio e 
doutras culturas, de acontecementos, creadoras e creadores e outras persoas relacionadas coas artes plásticas e 
a música.

Trátase de valorar a capacidade de busca e de uso de información en formatos variados. Valorarase 
especialmente  a axeitada selección da información. 

* Formular opinións acerca das manifestacións artísticas ás cales se accede, amosando o coñecemento que se 
ten delas e a inclinación persoal para gozar e encher o tempo de lecer.

Con este criterio quérese comprobar o coñecemento que os nenos e as nenas teñen das 
manifestacións e dos feitos artísticos tanto do contorno máis próximo coma doutros pobos, a súa 
implicación sensible na observación da realidade e a súa capacidade para formar criterios e opinións 
propias, así como o interese por compartilos coas compañeiras e cos compañeiros, empregando unha 
terminoloxía o máis apropiada posible.

* Recoñecer músicas do medio social e cultural propio e doutras épocas e culturas.
Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado coñece e é capaz de nomear e identificar algúns 
dos trazos característicos e salientables de exemplos de obras musicais de diferentes épocas e culturas. 

* Axustar a propia acción á das outras persoas do grupo na interpretación de pezas musicais e de danzas.
Este criterio pretende avaliar a capacidade do alumnado para atender e concertar a súa propia acción 
coas outras partes do conxunto. Non se trata de valorar o nivel técnico acadado, senón a actitude con 
que as nenas e os nenos participan nas actividades de interpretación, observando a súa vontade de 
adaptarse ao resto do grupo e de responsabilizarse no traballo cooperativo e coordinado.

* Rexistrar a música e os ritmos creados empregando distintos tipos de grafías.
Comprobarase a capacidade de relacionar son e grafía. Avaliarase a súa capacidade para representar 
graficamente os sons dunha obra musical inventada no contexto da aula, individual ou colectivamente.

* Producir obras plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, uso de materiais diversos e 
aplicación de diferentes técnicas e instrumentos.

Avaliarase a flexibilidade nos argumentos e a disposición a asumir outras opinións na realización dunha 
obra plástica en grupo a través da calse comprobará se as alumnas e os alumnos aplican os 
coñecementos adquiridos sobre as técnicas, os materiais, os instrumentos, a distribución dos elementos 
plásticos na composición, planificando conxuntamente, elaborando e reelaborando e revisando o 
produto final. Valoraranse especialmente as actitudes de constancia e de exixencia progresiva na 
elaboración e na asunción de responsabilidades no traballo cooperativo.

* Comprobar as posibilidades de aplicación de materiais, de texturas, de formas e de cores sobre diferentes 
soportes.

Con este criterio avaliarase a disposición a experimentar e indagar sobre os elementos da linguaxe 
plástica, sobre as transformacións que estes experimentan segundo a manipulación que se faga deles e 



sobre os resultados que se obteñen cando son tratados nun soporte ou noutro. Servirá tamén para 
comprobar se se teñen interiorizadas aprendizaxes sobre o tratamento dos materiais e sobre o uso que 
se lles pode dar á forma, á cor e á textura.

* Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos recursos que a linguaxe plástica e 
visual proporciona.

Avaliarase a capacidade de autonomía e de expresión con que as rapazas e os rapaces afrontan a 
realizaciónplástica, o grao de desenvolvemento da capacidade creadora e imaxinativa ao combinar, 
suprimir ou transformar os elementos artísticos dunha produción e a súa capacidade de representar 
situacións vinculadas á experiencia persoal.

* Usar adecuadamente as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación de producións plásticas 
e musicais sinxelas.

Avaliarase o uso que o alumnado fai das TIC á hora de empregar algunhas aplicacións básicas para o 
tratamento da imaxe e do son e para a creación de producións propias.

* Identificar manifestacións musicais e plásticas propias de Galicia.
Avaliarase se o alumnado é quen de recoñecer algunhas manifestacións musicais e plásticas propias do 
patrimonio cultural e artístico galego, valorándoas e apreciándoas como fórmulas de transmisión de 
valores culturais.

Mínimos esixibles
Realizan traballos de investigación e o expoñen utilizando distintos soportes.
Interpretar as pezas propostas coa frauta e con instrumentos de placa.
Crear composicións artísticas con distintos materiais.
Demostrar interese 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 en grupo.
Traballan a perspectiva.
Emprego de distintas formas de expresión plástica tanto de xeito individual como grupal, dominando a súa 
técnica (collages, recortables, debuxo libre, copias, recheo con cores,...)
Demostrar interese na realización de traballos en grupo, respectando as decisións comúns e colaborando 
activamente na realización das mesmas
Explorar as posibilidades creativas dos programas informáticos de tratamento de imaxe. Realizar presentacións de 
diapositivas usando Openoffice  Impress

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

Sistemas de cualificacións
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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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.
A escola asegurará a construción de aprendizaxes significativas que partan deses esquemas previos de 
coñecemento para modificalos, completalos ou reconstruílos. A aprendizaxe sobre as linguaxes artísticas é un 
proceso inacabado que se segue completando ao longo da vida, tentando sempre atopar solucións para chegar 
a resultados que supoñan un alto grao de elaboración persoal e a interpretacións e percepcións cada vez máis 
completas e ricas. A actividade do alumnado é moi importante para que esa aprendizaxe se produza. Non se 
trata só dunha actividade externa, senón, e fundamentalmente, dunha actividade mental que lle permita formular 
interrogantes e buscar estratexias para resolvelos, relacionar o que sabe co novo que se lle presenta e abordar 
novas propostas en que a percepción, expresión, reflexión e intercambio de ideas formarán parte esencial do 
proceso de aprendizaxe. O traballo artístico deberá partir da experiencia persoal, dos saberes que o alumnado 
posúe social e colectivamente e da investigación e recoñecemento das propias características e posibilidades. A 
progresión de cada nena e de cada neno require de estratexias personalizadas que lle permitan avanzar e 
afianzar destrezas, coñecementos e actitudes no ámbito artístico. Neste contexto debe estar presente a loita 
contra os estereotipos e os roles preestablecidos, polo que se deben proporcionar oportunidades, alternativas e 
recursos múltiples que faciliten a reflexión e o desenvolvemento do xuízo crítico.

Materiais
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...)

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...)
Aula de informática
Libro de plástica
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de 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. 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.
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rzo 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.
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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.
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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..
Procura de información sobre instrumentos populares galegos, así como das máis representativas danzas da nosa 
cultura.
Procura de información sobre distintas expresións musicais das diferentes culturas do mundo.

Procura de información sobre autores e correntes plásticas
Realización de presentacións de diapositivas sobre obras clásicas
Creación de debuxos no ordenador
Realización de gifs animados
Uso do Gimp, Paint, Tuxpaint como programas de creación de imaxes
Tratamento de imaxes usando técnicas de modificación das mesmas (Gimp)
Modificación de parámetros das imaxes (Tamaño, resolución, orientación...)
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s Esta programación será presentada ás familias e se garantirá a súa accesibilidade mediante:

Explicación pública dos obxectivos básicos na reunión de nais/pais de principio de curso
Exposición da programación na web do colexio
Información da súa localización nos folletos informativos
Inclusión dos mínimos esixidos nos folletos informativos ás familias elaborados por ciclo

Aos alumnos/as se lles informará ao comezo de cada trimestre de: 
Os obxectivos da materia para esa etapa do curso
Dos criterios de avaliación que se seguirán
Dos mínimos esixidos para a superación da materia.
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  Para avaliar a adecuación da programación á consecución dos obxectivos educativos propostos se valorarán:

Os resultados das avaliacións e a porcentaxe de alumnado que supera os contidos da materia.
Nivel de competencia acadado en:

lectura musical
interpretación de música,
creación e improvisación, 
traballo en equipo, 
realizacións plásticas,
destreza no uso de programas informáticos
Procura da información na rede e na biblioteca.


