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2. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA / MÚSICA

TÍTULO CONCERTO: CATRO  TÍMBRICAS PINTADAS              TÍTULO CONCERTO: CATRO  TÍMBRICAS PINTADAS              Curso/ Etapa TemporalizaciónTÍTULO CONCERTO: CATRO  TÍMBRICAS PINTADAS              TÍTULO CONCERTO: CATRO  TÍMBRICAS PINTADAS              

  Ed.Primaria

ÁREA: ED. ARTÍSTICAÁREA: ED. ARTÍSTICAÁREA: ED. ARTÍSTICAÁREA: ED. ARTÍSTICA

COMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVE

As competencias clave segundo o Decreto 105/2014 polo que se establece o currículo da 
Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia son:

1. Comunicación lingüística. (CCL)
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT)
3. Competencia dixital. (CD) 
4. Aprender a aprender. (CAA)
5. Competencias sociais e cívicas. (CSC)
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE)
7. Conciencia e expresións culturais. (CCEC)

Nesta unidade didáctica as competencias básicas preséntanse xunto cos criterios de 
avaliación. A competencia sete (CCEC) non se sinalará na avaliación por ser inherente á 
propia unidade didáctica.

As competencias clave segundo o Decreto 105/2014 polo que se establece o currículo da 
Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia son:

1. Comunicación lingüística. (CCL)
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT)
3. Competencia dixital. (CD) 
4. Aprender a aprender. (CAA)
5. Competencias sociais e cívicas. (CSC)
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE)
7. Conciencia e expresións culturais. (CCEC)
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avaliación. A competencia sete (CCEC) non se sinalará na avaliación por ser inherente á 
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Nesta unidade didáctica as competencias básicas preséntanse xunto cos criterios de 
avaliación. A competencia sete (CCEC) non se sinalará na avaliación por ser inherente á 
propia unidade didáctica.

As competencias clave segundo o Decreto 105/2014 polo que se establece o currículo da 
Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia son:

1. Comunicación lingüística. (CCL)
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avaliación. A competencia sete (CCEC) non se sinalará na avaliación por ser inherente á 
propia unidade didáctica.

OBXECTIVOSOBXECTIVOSOBXECTIVOSOBXECTIVOS

O principal obxectivo que se pretende acadar con este tipo de concerto sería desenvolver a 
capacidade de observación e a sensibilidade para apreciar as calidades estéticas e visuais 
da arte contemporánea. A continuación enuméranse os obxectivos:
- Aprender a desfrutar da música actual a través das experiencias vividas no concerto.
- Utilizar a creación pictórica para a comprensión musical da obra.
- Desenvolver a capacidade perceptiva ante as distintas expresións técnicas presentes nas 

manifestacións artísticas musicais e visuais que se mostran no concerto.
- Incentivar a creatividade a través de imaxes e sons.
- Fomentar actitudes de respecto, valoración e gozo ante a expresión musical utilizada na 

música contemporánea.
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CONTIDOS

- Interdisciplinariedade entre as artes musical e plástica ou visual.
- Identificación dos timbres instrumentais a través da linguaxe plástica.
- Comprensión da  grafía musical convencional e non convencional.
- Experimentación das posibilidades expresivas individuais y colectiva a través da expresión 

musical e plástica creativa.  
- Actitude atenta ante a escoita musical e a súa práctica.
- Interés e valoración da interpretación dos músicos, do traballo propio e das contribucións do  

resto de compañeiros durante o concerto.

MÉTODOS PEDAGÓXICOS

Metodoloxía: No proceso de ensinanza/ aprendizaxe pretenderase que o futuro público 
sexa activo e participativo, realizando o docente un papel de mediador no desenrolo das 
actividades. Nesta unidade didáctica pártese dos coñecementos previos do alumnado e 
busca xerar experiencias positivas en relación con unha linguaxe musical contemporánea a 
partir das actividades propostas na aula e no concerto. De este modo, trátase de acadar os 
obxectivos dun xeito natural e ameno. 
As actividades están deseñadas para realizarse en pequeno ou gran grupo, e tamén 
algunha de maneira individual, ou para realizala en familia.

TIC: Cada centro poderá adecuar aos plans e proxectos nos que participa as actividades 
propostas, xa que se presentan pensadas para o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC) dentro do plan TIC.

Plan lector: Contén actividades relacionadas coa lectura e o uso da biblioteca . Deste xeito 
as actividades propostas pódense traballar de xeito interdisciplinar encamiñadas a potenciar 
a lectura, a expresión oral e escrita.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Non se debe de esquecer que nunha área como a Artística o labor do docente non está 
enfocado simplemente a aportar coñecementos académicos, senón que tamén  debe 
transmitir unha serie de valores e actitudes, e neste caso se pretende, sobre todo, 
comunicar a emoción que trae consigo a asistencia ao concerto.
No referente ao desenvolvemento na aula das actividades da guía didáctica poderán ser 
resoltas por medios ordinarios dos que dispón o profesor e, dependendo do caso, utilizando 
os recursos extraordinarios ofrecidos polo centro, como o equipo axeitado para o caso.
A importancia que hoxe xogan as novas tecnoloxías no mundo educativo son de enorme 
atractivo para os rapaces. Co seu uso nesta guía e no concerto conseguirase que todo tipo 
de alumnado participe con elas como un recurso máis.
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RECURSOSRECURSOS

- Material da clase do alumnado. 
- Material audiovisual: reproductor de CD e DVD, discografía, ordenadores, cañón de vídeo.
- Material de plástica: ceras ou lapis de cores, láminas, tesoiras, pegamento... 
- Biblioteca.

- Material da clase do alumnado. 
- Material audiovisual: reproductor de CD e DVD, discografía, ordenadores, cañón de vídeo.
- Material de plástica: ceras ou lapis de cores, láminas, tesoiras, pegamento... 
- Biblioteca.

AVALIACIÓNAVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Facer debuxos relacionados coa música tendo en conta as diferentes consignas dadas de 
acordo a súa idade (CD, CSIEE).

- Distinguir os timbres dos instrumentos da obra / distinguir os distintos timbres conseguidos 
cun mesmo instrumento (CCL).

- Interpretar diferentes ritmos con percusión corporal (CMCT).
- Desinhibirse e mostrar creatividade na realizacións das actividades propostas (CSIEE, 
CAA). 

- Atender e participar durante o concerto (CSC).
- Manter unha actitude positiva cara a persoas e traballos (CSC).

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Facer debuxos relacionados coa música tendo en conta as diferentes consignas dadas de 
acordo a súa idade (CD, CSIEE).

- Distinguir os timbres dos instrumentos da obra / distinguir os distintos timbres conseguidos 
cun mesmo instrumento (CCL).

- Interpretar diferentes ritmos con percusión corporal (CMCT).
- Desinhibirse e mostrar creatividade na realizacións das actividades propostas (CSIEE, 
CAA). 

- Atender e participar durante o concerto (CSC).
- Manter unha actitude positiva cara a persoas e traballos (CSC).

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Rexistro de datos, test de autoavaliación, controis, observación directa, asistencia ao 
concerto...
Este apartado dependerá do nivel co que se traballe a guía.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Rexistro de datos, test de autoavaliación, controis, observación directa, asistencia ao 
concerto...
Este apartado dependerá do nivel co que se traballe a guía.

AUTOAVALIACIÓN documento de autoavaliación.AUTOAVALIACIÓN documento de autoavaliación.

Resultou ben: Aspectos para mellorar:
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Modelo de autoavaliación para o profesorado

Logro dos obxectivos formulados

Tratamento dos contidos

Viabilidade dos criterios de avaliación

Competencias básicas

Suxestións de mellora

Modelo de avaliación para o alumnado

Recolle e selecciona de xeito correcto a información

É responsable ante o traballo

É cooperativo/a co grupo

Realiza achegas persoais

Observacións/Outros
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O CONCERTO

A obra consta de cinco movementos onde se van a ir encontrando catro instrumentos de 
diferentes TIMBRES. Eles preséntanse, coñécense, xogan, discuten... cada un co seu 
carácter cada un relacionado cunha cor PINTADA. No concerto escoitarase música ao 
mesmo tempo que se proxectarán imaxes. 

A relación dos instrumentos coa súa cor é a seguinte:

•A cor vermella será a da frauta e terá un carácter xoguetón, alegre. Goza da compañía 
dos outros instrumentos.

•O violín estará representado polo amarelo tímido, ao que lle gusta ter amigos.

•O piano está simbolizado pola cor azul. Loita por ser o protagonista.

•A percusión aparece de negro. É un pouco desordenado e impulsivo.

No primeiro movemento os instrumentos irán aparecendo e coñecéndose entre eles. Máis 
tarde chega a percusión bruscamente e fórmase o caos. Todos marchan menos a 
percusión, que queda no escenario sen entender o que pasou.

No segundo movemento a frauta, co seu carácter alegre, quere xogar e formar un dúo co 
piano, pero este non quere asociarse con ela porque lle gusta ser solista.

O terceiro movemento está marcado pola interacción do piano coa frauta e a percusión. 
Intentaranse adaptar os uns aos outros, pero o pianista continúa querendo tocar só e 
marcha porque é interrompido polos outros dous instrumentos.

O violín melancólico será o protagonista do cuarto movemento. Pouco a pouco o resto 
dos instrumentos irán incorporándose e aceptándose para xogar todos xuntos na última 
parte da obra.

O quinto movemento está marcado polo xogo enérxico dos catro instrumentos xuntos. 
Buscarán máis amigos na sala do concerto, encontraranos?
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4. ACTIVIDADES

As actividades estarán distribuídas por movementos, relacionando elementos musicais e 
visuais que teñen relación co que aparecerá no concerto para traballar na aula 
previamente. Estas non estarán indicadas para os ciclos concretos, xa que se entende 
que será o docente o que as adapte de acordo co nivel musical que conte cada centro.
No final da guía (anexo) encóntranse as fichas para as actividades.

Movemento 1

No primeiro movemento os instrumentos irán aparecendo e coñecéndose entre eles. Máis 
tarde chega a percusión bruscamente e fórmase o caos. Todos marchan menos a 
percusión, que queda no escenario sen entender o que pasou.
Neste apartado centraremos o traballo cos rapaces no timbre dos instrumentos.
Todos os sons poseen un timbre que os identifica e é unha fonte de información para 
saber a cantidade de instrumentos, voces... que están a soar. Cos máis cativos comézase 
a traballar o timbre coa paisaxe sonora, concepto creado polo compositor e pedagogo 
musical Murray Schafer (1933), quen traballa cos sons que lles rodean. No traballo cos 
nenos comenza cos máis próximos a eles, como as voces dos compañeiros da clase, da 
familia, cos animais, cos instrumentos máis coñecidos... así, ao longo da educación 
primaria,  ampliaranse coñecementos desde unha aprendizaxe significativa.
Todos os instrumentos musicais producen sons, e cada un deles conta co seu timbre 
particular. Pero ademais, o timbre tamén ven determinado polo xeito en que se produce o 
son. Na música actual, os compositores buscan diferentes efectos tímbricos nos 
instrumentos, e para iso cambian o xeito usual de tocalos: percuten neles, fregan, 
beliscan... De este xeito, a composición é moi rica e variada dende o punto de vista 
tímbrico.
Neste movemento comezará tocando o piano, continúan frauta, violín e percusión.

� Colle botes de diferentes materiais como por exemplo un bote de cristal, tetra 
briks, latas... e introducee neles diferentes obxectos para producir sons ao ser axitados 
(garavanzos, pedras, algodón, area, bólas...). Para experimentar que o timbre depende do 
material vibrante que crea o son pódense incluir ou cambiar distintos obxectos no mesmo 
bote. Observarás que o timbre depende do material que produce o son. 

� Busca información sobre algúns efectos ou diferentes formas de tocar un 
instrumento como as que van a aparecer no concerto: frullato, col legno, pizzicato...
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� Anexo ficha 1 Colorea ou debuxa o que te suxire cada música en cada cadrado 
tendo en conta as seguintes consignas:

Vermello: frauta travesera; azul: piano; amarelo: violín; negro: percusión (ver anexo).

O profesor pode utilizar os seguintes enlaces para realizar a actividade:

Violín

http://www.youtube.com/watch?v=tqDZJ69iEHk

http://www.youtube.com/watch?v=HrKHAsnkF8A

http://www.youtube.com/watch?v=amfCqFUMBkY&list=PL3D511789E308F79B

Frauta

http://www.youtube.com/watch?v=4QX75tAayPk

http://www.youtube.com/watch?v=nqZD7wVxSi0

http://www.youtube.com/watch?v=aw53VrbI4l0

Piano

http://www.youtube.com/watch?v=qorbWOkKvOA

http://www.youtube.com/watch?v=K3beRwyKnIo

https://www.youtube.com/watch?v=g7LWANJFHEs

Percusión

https://www.youtube.com/watch?v=95LggxSC2Ls

http://www.youtube.com/watch?v=_SgeojuFhyU

http://www.youtube.com/watch?v=r3-Eh_bfz1o

� Anexo ficha 2 Resolve os seguintes labirintos (ver anexo). Os resultados dos 
labirintos son a dinámica, altura e duración das figuras que compoñen a canción que 
aparecerá no segundo movemento.
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Movemento 2

No segundo movemento a frauta, co seu carácter alegre, quere xogar e formar un dúo co 
piano, pero este non quere asociarse con ela porque lle gusta ser solista.

Cando algún instrumento interpreta unha melodía ou fragmento melódico, está emitindo 
sons de diferentes alturas cunha finalidade expresiva. Estes sons non son independentes, 
senón que existen nexos de unión entre eles, pois cada un nos leva ao seguinte. Deste 
xeito os sons trazan unha liña melódica.
Existen moitas liñas melódicas diferentes, polo que os debuxos dunha liña melódica son 
moi variados. Atentos neste movemento á melodía en Dó menor que tocará o piano e que 
se irá transformando e enriquecendo.

� Anexo ficha 3 Debuxa a liña melódica do seguinte fragmento musical (ver 
anexo).

� Anexo ficha 4 Despois de ter resoltos os labirintos da actividade do 
Movemento 1 aprende a melodía en Dó menor (ver anexo).
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Unha vez aprendida a canción pódese xogar con ela de diferentes xeitos para que a 
interioricen e a recoñezan ao escoitala no concerto. A continuación propóñense diferentes 
fórmulas:

- O profesor ou o alumnado inventan unha letra ou coreografía para a canción.
- Utilizar diferentes onomatopeas dos timbres dos instrumentos que aparecerán no 

concerto incorporando o xesto de tocalo.
- Mentres os alumnos interpretan a canción, a un sinal do docente calan mentres 

por dentro a continúan cantando. A outro sinal incorpóranse de novo todos ao 
tempo.

Movemento 3

O terceiro movemento está marcado pola interacción do piano coa frauta e a percusión. 
Intentaranse adaptar os uns aos outros, pero o pianista continúa querendo tocar só e 
marcha porque é interrompido polos outros dous instrumentos.

No cuarteto deste concerto mestúranse os timbres dos instrumentos como se de 
alquimistas se tratase ao antollo do compositor. Grazas ao traballo conxunto de Buide e 
Cilleros as cores que definen os timbres dos instrumentos protagonistas mestúranse para 
expresar ideas plástico-musicais.

� Anexo ficha 5 Escribe nomes ou adxectivos que te suxiran as imaxes. Para 
axudar ao alumnado suxírense algúns nomes que poderían utilizarse para realizar a ficha 
5: soidade, serenidade, danza, caos, ledicia, salpicadura, expansión, inundación, 
amizade, compañía, tranquilo, inquedo... (ver anexo). 

� Anexo ficha 6 Observa a partitura e debuxa libremente o que che inspire (ver 
anexo).
Tamén podes facer o debuxo no ordenador co programa TUXPAINT (http://
www.tuxpaint.org/)

� Anexo ficha 7 Debuxa: 
Un monstro onde as súas patas sexan as notas musicais. Podes poñerlle 

calcetíns, botas, zapatos e os complementos que te apetezan. 
Aquí tes unha plumaxe dun indio, debuxa a súa cara con cores de guerra. (ver 

anexo)
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Movemento 4

O violín melancólico será o protagonista do cuarto movemento. Pouco a pouco o resto 
dos instrumentos irán incorporándose e aceptándose para xogar todos xuntos na última 
parte da obra.

Un modo de facer música común a moitas culturas en diversas épocas, é o acompañarse 
dun son que permanece fixo e continuo. A veces cántase, como na música ortodoxa 
grega (http://www.youtube.com/watch?v=VcK26_mYD4Q&list=PL3RwWXXPDQESDB19JpdHFvkfZ3qDcVJpk), 
outras veces tócase, como nas gaitas e zanfonas galegas ou no organistrum que se pode 
ver no centro do Pórtico da Gloria en Compostela. 
Esta idea serve de base ao cuarto movemento: todo o público cantará a letra "m" coa nota 
Re como fondo continuo sobre o que o violín entonará súa melodía melancólica, como 
aqueles cegos que en tempos pasados facíanse acompañar do seu instrumento de corda. 
A idea de reinterpretar cancións e danzas populares serviu de inspiración a moitos 
compositores do século XX. Entre eles, o italiano Luciano Berio foi un dos que de maneira 
máis orixinal traballou coa música popular de moi diversas culturas, sen perder a 
espontaneidade e  inmediatez das fontes orixinais. 

� Escoita o arranque das "Folk Songs" de Berio. Son un bo exemplo de como 
soaría un instrumento de corda (viola) nun acompañamento case improvisado dunha 
canción popular.
 Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=A05OvjX3h88

� Como actividade relacionada co plan lector proponse traballar co libro La Ola de 
Susy Lee ([Arcos de la Frontera, Cádiz]: Barbara Fiore, 2008).
Escribe a historia do conto incluíndo varias veces a frase “...a ola achegábase...”. Le en 
voz alta o conto e interpreta un glissando ascendente coa letra “m” cada vez que apareza 
a frase obrigatoria. Este exercicio pode realizarse na aula en grupos ou individualmente.
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Movemento 5

O quinto movemento está marcado polo xogo enérxico dos catro instrumentos xuntos. 
Buscarán máis amigos na sala do concerto, encontraranos?

O ritmo é movemento, é o motor da vida, da arte, da música. Toda actividade musical 
implica o ritmo que xera forza e enerxía. 
Nas actividades deste movemento traballarase o ritmo por imitación como xogo de 
retentiva de contido rítmico e resposta inmediata. Formará parte do quinto movemento do 
concerto.
Os músicos solicitarán a colaboración do público en momentos puntuais: as imaxes desta 
última parte nos darán pistas do que está a acontecer e indicarán os momentos nos que 
participará. Os trazos pictóricos van cambiando de ritmo, como un pintor cando traballa 
sobre un cadro que amosa silencios e trazos de distintas duracións nas súas imaxes.

� Para comezar unha clase, que mellor xeito que facelo presentando cada neno/a 
o seu nome. O profesor volve a nomealos individualmente dando palmas e percutindo 
segundo o acento prosódico do nome, e todos o repiten. A actividade volve a facerse, 
pero o docente só fai o nome dos nenos con palmas e eles o repiten do mesmo xeito. 
Para completar a actividade o profesor pode ter láminas coa rítmica do nome de cada 
neno da clase, de maneira que o alumnado aprenda estruturas rítmicas mediante os 
nomes dos compañeiros.

Exemplo:

Pódese xogar pegando as láminas no encerado en grupos de dous, logo de catro... e 
lendo o nome e percutindo as rítmicas cos pés, mans...

Páx. �14



� O profesor toca en tempo rápido as fórmulas rítmicas que se propoñen a 
continuación con palmas e o alumnado, por imitación, responderá. Intentarase que a 
fórmula non se interrompa nin se atrase o tempo. As fórmulas propostas son as que se 
realizarán co público do concerto neste movemento. Para a súa aprendizaxe pódese 
establecer variantes de dinámicas nas repeticións (f, p, cresc, ff...) timbres de distintos 
instrumentos; percusión corporal (incidindo nas mans e pés), etc.

Páx. �15



Páx. �16



Colorea ou debuxa o que te suxire cada música en cada cadrado tendo en 
conta as seguintes consignas:

 Frauta travesera          Piano 

 Violín         Percusión

    

         

!  Ficha 1



Resolve os seguintes labirintos:

 Ficha 2

  ! ! As solucións dos labirintos son os elementos a traballar na melodía que aparecerá no mov. 2

Timbre + intensidade

Timbre + altura

Timbre + duración



Debuxa a liña melódica do seguinte fragmento musical.

                                                                                   !  Ficha 3



Despois de ter resoltos os labirintos da actividade do movemento 1 
aprende a seguinte melodía en Dó menor.

                                                                                    ! Ficha 4



Escribe nomes ou adxectivos que te suxiran as imaxes.

!  Ficha 5



Observa a partitura e debuxa libremente o que che inspire. 
                                                                                              

Tamén podes facer o debuxo no ordenador co programa http://www.tuxpaint.org/

! Ficha 6



Debuxa:
 Un monstro onde as súas patas sexan as notas musicais. Podes poñerlle 

calcetíns, botas, zapatos e os complementos que te apetezan.

 Aquí tes unha plumaxe dun indio, debuxa a súa cara con cores de guerra. 
    

!  Ficha 7


