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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA 

Criterio de avaliación                       Estándar de aprendizaxe Competencias 

              BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 B1.1. Aproximarse á lectura, análise e 

interpretación da arte e as imaxes 

fixas e en movemento nos seus 

contextos culturais e históricos, 

comprendendo, de maneira crítica, o 

significado e función social, sendo 

capaz de elaborar imaxes novas a 

partir dos coñecementos adquiridos 

 B1.2. Recoñecer e identificar as 

formas naturais e artificiais, as 

texturas, os códigos e as técnicas 

básicas das obras plásticas, e 

expresar as súas diferenzas 

 EPB1.1.1. Analiza, de maneira sinxela e 

utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes 

fixas atendendo ao tamaño, formato, 

elementos básicos (puntos, rectas, planos, 

cores, luz, función, ... ) 

 

 EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma 

oral e escrita, o contido das imaxes dunha 

obra artística concreta 

 

 EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma 

oral e escrita o contido das imaxes nunha 

obra artística. 

 

 CCEC  

 CCL 

 CAA 

 

 

 

 

 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

                 

                     

 CCL 

 CCEC 

 CSC     
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 B1.3. Identificar determinados/as 

artistas e amosar interese por 

coñecer as formas de expresión das 

súas obras máis representativas. 

 EPB1.3.2. Procura información sobre 

artistas plásticos/as da propia cultura ou 

alleos, en relación coas características da 

súa obra 

 

 EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as 

apreciacións persoais sobre as obras 

plásticas dun autor ou dunha autora cun 

criterio artístico. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CD                  

 CCL 

 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

 B2.1. Coñecer e utilizar materiais, 

técnicas e códigos diversos que se 

utilizan nas producións artísticas 

 B2.2. Realizar composicións plásticas 

con figuras xeométricas, manexando 

ferramentas básicas de precisión e 

utilizando escalas e proporcións 

 B2.5. Coidar e usar correctamente os 

materiais, os instrumentos e os 

espazos. 

 

 EPB2.1.1. Representa formas naturais e 

artificiais con diferentes formas,cores, 

texturas e materiais 

 EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a 

tonalidade con sentido estético, de forma 

cada vez máis autónoma. 

 EPB2.1.6. Utiliza ceras, témperas, 

rotuladores, tintas etc. para os debuxos 

usando liñas grosas, finas, sombras, 

manchas etc. 

 

 CCEC 

 

 

 

 CCEC 

 CSIEE 

 

 

 CCEC 
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 EPB2.1.10. Representa imaxes usando 

diferentes características da cor. 

 EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas 

con figuras xeométricas, apreciando o 

valor expresivo da cor. 

 EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e 

limpeza, e usa de forma responsable e 

axeitada os materiais, os instrumentos e 

os espazos. 

 EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e 

limpeza, respectando as normas e as 

indicacións establecidas, e crea hábitos de 

traballo. 

 EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias 

de forma apropiada e responsable, 

segundo as súas posibilidades plásticas e 

os resultados marcados. 

 

 

 CCEC 

 

 

 CCEC 

 

 CSIEE 

 

 

 

 CSC 

 

 CSIEE 

 

 CSC 

 

 CSIEE 

 

 CCEC 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 
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Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán que ser 
vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A avaliación é un elemento e proceso fundamental na práctica educativa que nos orienta e 

permite efectuar xuízos de valor necesarios para orientar e tomar decisións con respecto ao 

proceso de ensino - aprendizaxe. O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os 

criterios de avaliación e a súa concreción nos estándares de aprendizaxe. 

Segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, entendemos por criterios de avaliación o 

referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen o que queremos valorar e 

que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias. 

Procedementos: A recollida de información para levar a cabo o proceso de avaliación baséase na 

observación sistemática, participación, revisión de tarefas no bloc artístico e a recopilación de 
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materiais. 

Instrumentos: Rexistro anecdótico (observación sistemática), e porfolio de proxectos artísticos 

no bloc de debuxo. (recopilación de materiais). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

O procedemento para obter dita cualificación final, tendo en conta o carácter continuo da 

avaliación, será principalmente o  resultado da media ponderada das cualificacións obtidas na 

primeira e segunda avaliación.   

Consideramos que dadas as circunstancias excepcionais e as dificultades de moitas familias para 

a realización das tarefas propostas, non sería convinte avaliar as aprendizaxes desenvolvidas no 

terceiro trimestre xa que non beneficiaría a maioría do noso alumnado.  

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Centrámonos fundamentalmente no desenvolvemento das competencias clave a través de 

tarefas dinámicas que semanalmente propoño na aula virtual do centro  para subir a unha 

plataforma Padlet, que consiste nun muro virtual que a modo de galería de arte os nenos e 

nenas poden subir semanalmente as súas creacións artísticas, presentadas dun xeito visual 

e dinámico. Tamén empregamos páxinas web para desenvolver as actividades, e a través  

da canle de youtube. Seleccionamos aquelas actividades que sexan motivadoras para o 
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noso alumnado, variadas, e que permitan o uso de recursos e métodos flexibles e lúdicos. 

Para fomentar as compentecias en inglés: a expresión oral (repetindo en alto) e a 

comprensión oral (escoitando) e a comprensión escrita (lendo as indicación en inglés) dos 

vídeos, tivemos en conta enlaces da canle youtube para afondar na vida e obra dos artistas 

e das indicacións das actividades propostas. Por último desenvolvemos a súa creatividade 

a través da expresión artística nos seus debuxos ou manualidades.  

Tamén contamos coa figura da auxiliar de conversa que temos este curso e que participa 

activamente na creación  de vídeos con diferentes actividades e manualidades referente a 

educación artística (plástica). 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía didáctica na sección bilingue de Plástica será fundamentalmente 

comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de 

metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o 

desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de 

problemas en contextos da vida real. 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de 
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aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo. 

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento do mesmo e unha 

atención personalizada en función das necesidades de cada neno e nena. 

Dadas as circunstancias acaecidas intentamos flexibilizar e adaptar a nosa metodoloxía a 

esta situación excepcional sen precedentes. A través de  contidos e actividades 

previamente traballadas nos anteriores trimestres, os alumnos desenvolverán habilidades 

cognitivas críticas e creativas e analizarán ás oportunidades de aplicar as súas previas 

aprendizaxes a diferentes contextos coa fin de reforzar destrezas lingüísticas e plásticas. 

Ademáis continuarán repasando e reforzando a súa comprensión das catro áreas de 

contido de Plástica seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; 

expresión e producción creativas; e estética e crítica.  

 En canto ao alumnado con conectividade, realizouse o envío e o seguemento do 

desenvolvemento das tarefas propostas a través da aula virtual do centro e da plataforma 

Padlet, así como a través  do correo electrónico . 

Semanalmente envío as propostas de  E. Artística (arts and crafts) sobre contidos 

previamente traballados na aula  a través da aula virtual do centro e avisando por abalar 

móvil . 

En canto ao alumnado sen conectividade, facilitáronselle as propostas das tarefas e 
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dende o propio centro educativo a través da páxina web, así como tamén unha 

dirección de correo electrónico para aquelas familias que quixeran enviar material 

traballado dos libros ou actividades a través de fotos ou capturas de pantalla dos seus 

traballos. 

Materiais e recursos 

Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos traballados previamente antes 

desta situación, así mesmo como ás características e necesidades do contexto educativo e 

alumnado. Os nenos e nenas traballaran na medida do posible cos medios que dispoñan 

nos seus fogares, bloc, follas, cores etc.  

Por último como xa dixemos anteriormente usamos a plataforma Padlet para amosar as 

tarefas e contamos semanalmente coa activa participación da auxiliar de conversa con 

propostas lúdicas e educativas a través da canle de  youtube. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Recursos empregados: Páxina web do centro, aula virtual, Padlet ,abalarmóbil e correo 

electrónico. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


