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Proposta de guía para a elaboración de
UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS

Empregaremos o modelo do U.D.I. que pode descargarse da web do centro  (no apartado UDIs)

Páx 1

1
Decide que produto final socialmente relevante

 vai a ter a tarefa ou tarefas que plantexes

2
Fai un esquema coas diferentes actividades 

que terá a terfa ou tarefas. Procura que inclúan diferentes 
Competencias clave e áreas

Completa o esquema cos exercicios que terá cada unha das 
actividades propostas. Procura que inclúan diferentes 

Competencias clave e áreas
3

4
Copia da programación de aula (ou do curríclum no seu defecto)

os criterios de avaliación, obxectivos, e estándares que vas a traballar 
coas actividades e exercicios propostos. Non te esquezas de incluír 

as do bloque 1 e que teñan en conta diferentes áreas e competencias.

 Para cada criterio e stándares indicamos que Competencias Clave 
imos a traballar.5

6  De cada estandard “elaboramos” o indicador de logro concretándoo
  Empregarémo-los para saber se logra o standard na U.D..

7
Indicamos que contidos imos traballar para cada un dos criterios

indicados. Deberemos concretar ós contidos ó tratado na UDI
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Lembra que...

Páx 2

Completamos as “actividades e exercicios” tal como tiñamos organizado
no esquema que elaboramos no seu momento8

9 -- OPCIONAL --
Incluímos o noso esquema como “mapa conceptual” de actividades

--- OPCIONAL -- 
Elaboramos a rúbrica a partir dos indicadores de logro establecidos no 

paso 610

11
Completamos os restantes aspectos relacionados cos momentos,

instrumentos, e tipos de avaliación.
Completamos os aspectos da avaliación da práctica docente

Completamos o apartado de participación e relación coas familias12

Nunha Unidade Didáctica Integrada os diferentes elementos do currículum:
criterios, estándares, contidos, obxectivos e indicadores
están relacionados (integrados) entre si de forma clara

Só ten sentido elaborar unha U.D.I. se está planifica a posta en práctica dunha
tarefa, entendendo como tal a un conxunto de actividades e exercicios encamiñados

á consecución/elaboración dun producto final socialmente relevante

As Unidades Didácticas Integradas máis “interesantes” son aquelas nas que a tarefa
que planifican “traballa diferentes áreas” e “diferentes competencias” 

de forma simultánea e non só unha delas


