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1. Introdución

O Ceip Condesa de Fenosa está situado no Barco de Valdeorras, no oriente ourensán, ocupando a cabeceira da
comarca de Valdeorras. No concello, a actividade económica agrícola (viticultura) tradicional, veuse superada dende
hai bastantes anos pola produción de lousa nas distintas canteiras dos concellos lindeiros e polo sector de servizos,
contando cun Hospital Comarcal, Centros de estudos, Delegación de Facenda, Xulgados, etc...
A  crise  económica  determinou a  redución  do  número  de  alumnado inmigrante,  que non hai  moito  tempo era
relevante, e a aparición de carencias económicas no alumnado superando amplamente ás que había noutrora.
O centro educativo, tal e como reflicten os seus documentos, aposta definitivamente por varios eixos de traballo que
se artellan ao redor do Equipo da Biblioteca, da Axenda 21, do Equipo de Normalización Lingüística e da promoción
das TIC.
Así  a promoción da lectura,  a alfabetización en información, o compromiso ambiental,  os hábitos saudables,  a
dotación en medios técnicos suficientes, a creación de recursos innovadores na nosa lingua, o coñecemento respecto
e valoración do noso patrimonio cultural e o desenvolvemento dun espírito crítico, colaborativo e solidario son o cerne
das actividades que se desenvolven dentro e fóra das nosas aulas.
Outro  dos aspectos  dignos de ter  en conta é  o  da integración:  o  noso centro  é  o  centro  de referencia  para a
integración de alumnado con necesidades educativas específicas da comarca, e isto non por designación oficial,
senón pola aposta decidida de todos os membros da comunidade educativa de promover a integración, convencidos
de que é  un factor  necesario  para crearmos unha sociedade máis  xusta  e  solidaria,  e  ao tempo un elemento
enriquecedor para todo o alumnado.
Así  pois  nas  nosas  aulas  dispoñemos  de  medios  tecnolóxicos,  creamos  recursos  que  compartimos  na  rede,
promovemos o uso do noso idioma, fomentamos o respecto á natureza, establecemos lazos de solidariedade entre os
membros da comunidade e de fóra dela, somos respectuosos con outras culturas, normalizamos e dinamizamos o
noso idioma, valoramos as diferencias dentro dun trato equitativo, entendemos a diversidade como riqueza...
Pero non todo é perfecto, hai eivas no centro que pasan pola escaseza de profesorado, esgotadoras esixencias
burocráticas que minguan o traballo educativo, nalgúns casos falla de apoio dende as familias...
En resume o Ceip Condesa de Fenosa ten como obxectivo fundamental promover o desenvolvemento integral do seu
alumnado, fomentando valores solidarios, de respecto e coidado do contorno natural e cultural, fomentando o traballo
en equipo, colaborativo, no que se respecten as diferencias de cada quen... Nas verbas de A. Machado, queremos que
os nosos alumnos e alumnas sexan, no bo sentido da palabra, bos.
A Educación Plástica e Visual  deberá ser  entendida como unha linguaxe universal,  sen fronteiras.  É un medio
excelente para comprender e transmitir a cultura, a técnica e as ideas.

É importante que o alumnado descubra as posibilidades expresivas, estimular a súa capacidade creativa, fomentar a
espontaneidade e a desinhibición. A área de Educación Plástica e Visual tentará desenvolverse ao máximo a pesar da
limitación horaria semanal. Débese aproveitar a motivación que provoca no alumnado. É unha materia educativa moi
ben aceptada, valorada e apreciada por parte do alumnado.

Neste centro, dado o contexto do alto número de alumnado procedente doutras rexións e doutros países, e en moitas
ocasións, de incorporación tardía, tanto nun eixe coma no outro farase especial fincapé no traballo das diferentes
manifestacións artísticas do mundo como fonte de variedade e riqueza cultural,  artística e social,  con especial
relevancia daquelas procedentes das rexións e/ou países do alumnado inmigrante, de sorte que esta materia exerza
de axente solidario e cohesionador social.

Ademais da transversalidade que caracteriza esta materia para todas e cada unha das áreas desta etapa, a presente
Programación Didáctica (PD) está pensada para poder traballar conxuntamente coa outra materia de ámbito artístico,
Música e Danza.

A súa finalidade principal na Educación Primaria neste centro será:
- Desenvolver no alumnado as capacidades perceptivas, expresivas e estéticas a partir do coñecemento teórico e
práctico das linguaxes audiovisuais.
- Potenciar a imaxinación, a creatividade e a intelixencia emocional.
- Favorecer o espirito crítico ante obras e manifestacións culturais.
- Adquirir as destrezas necesarias para empregar os elementos plásticos como recursos expresivos.

Cada unha das 4 Unidades Didácticas (UD) que conforman esta PD está concibida para inculcarlle o alumnado a
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importancia de que o relevante non é o bonito ou feo que sexa o traballo realizado ou o seu valor artístico, senón que
este sexa quen de adquirir técnicas e procedementos acordes á súa idade. A tal fin, a capacidade perceptiva, a
observación,  a  habilidade  manual  e  motriz  e  a  sensibilidade  ante  calquera  manifestación  artística  debe  ser
potenciada. Darase especial importancia a dotar dunhas técnicas axeitadas para que o alumnado saiba expresarse
mediante a expresión plástica e audiovisual, así como con outros medios de expresión e comunicación.

Esta PD está planificada de xeito que 3 das UD teñen unha temporalización de carácter trimestral, mentres que a 4ª
UD viaxará o longo de todo o curso ao aparecer nos 3 trimestres, complementando as anteriores.

Cada Unidade Didáctica estará divida en varios apartados:
- A Plástica e o seu contexto: Observación de obras representativas de arte. Obras elixidas e seleccionadas tendo en
conta a idade e a evolución do alumnado.
- Creatividade e composición: Elaboración de obras propias empregando diferentes materiais.
- Sección de volume: Realización de obras recortables para cada unidade ou para días especiais (conmemoracións).
- Nova visión plástica: Animacións, imaxes, emprego de ordenador...
- Sección lúdica: Xogos e actividades para practicar o aprendido e para fomentar a participación e a desinhibición.

Nesta PD, na súa estimación do cambio de etapa a experimentar polo alumnado de 1º primaria, contempla este nivel
como esa transición á primaria, especialmente no 1º trimestre. Nese senso, outro dos obxectivos chave desta será o
traballo e desenvolvemento psicomotor, con especial fincapé na motricidade fina.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas,  a  través  da  recepción  activa,  para
desenvolver  a  curiosidade,  a  sensibilidade,  o
pensamento  cr í t ico  e  o  respecto  po la
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais  e  os  seus  contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 3 1-2

OBX3  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, da
imaxe  e  dos  medios  dixitais,  para  producir
obras propias.

1 1 2 5 2 1 3-4

OBX4  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
plásticas  e  visuais,  tanto  individuais  coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1 3 3 2 1-3 3-4
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO outono1 7

Esta UD pretende iniciar as bases da clase
para este primeiro curso e para o resto da
etapa: a dinámica e rutina de traballo, a
responsabilidade e coidado do material,
etc. Ao mesmo tempo traballarase a
recepción activa e a vivencia na iniciación
dos elementos básicos da expresión
plástica e audiovisual a través da estación
do outono como fío condutor con diferentes
agrupamentos. As conmemoracións do
Magosto, Samaín e Nadal cobrarán especial
relevancia.

18

O inverno X2 6

Esta UD2 prosegue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos plásticos e audiovisuais, mais
nesta ocasión, a través do inverno como fío
condutor. O Día da Paz, o Entroido e o Día
Internacional da Muller traballaranse de
xeito máis destacado.

18

XA primavera e o verán3 5

A UD3 desenvolve un pouquiño máis os
elementos de contidos das UD1 e UD2,
mais o seu propósito será,
fundamentalmente, afianzar os xa
traballados; nesta ocasión o fío condutor
serán as dúas estacións restantes: a
primavera e o verán. As Letras Galegas
serán de especial relevancia.

24

XXPicasso X4 17

Esta UD inicia o alumnado na vida e obra
de Pablo Picasso. O traballo en grupo e
grande grupo será o predominante,
procurando unha participación activa do
alumnado.

40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O outono

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre o emprego da arte con
elementos naturais: Frottage (técnica
artística que consiste en frotar pinturas
sobre un obxecto conseguindo unha
impresión de forma e textura).

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Identifica rasgos básicos dos elementos
empregados.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta a estética das obras
representadas e realizadas.
Escoita con respecto a audición da
estación do outono de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Observa o entorno inmediato e crea
composicións artísticas.
Relaciona os elementos plásticos coa
natureza e co medio (outono).

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Colabora de xeito positivo na realización
dun mural grupal.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Coñece e aprecia a beleza da natureza
nas representacións plásticas.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Comprende a información en esquemas
previos.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e mostra interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Emprega a liña aberta e pechada,
experimentando con elas para completar
debuxos no ordenador e colorea debuxos
arrastrando diferentes tonalidades co
ordenador.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Colabora, grupalmente, de xeito positivo
na realización dun mural elaborado a
partir de imaxes dixitais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

2

Título da UDUD

O inverno

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre as composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce e identifica obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación do inverno de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Elabora portadas e colaxes empregando
as ferramentas e as técnicas básicas:
recortar, pegar, encher; usar pinceis,
rotuladores...

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Manexa e emprega as diferentes texturas
naturais e artificiais.
Usa as cores aprendidas usando un
vocabulario axeitado.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Descobre no ordenador e na pantalla
dixital composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce co ordenador obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Elabora e representa imaxes despois
dunha presentación audiovisual.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Elabora co ordenador figuras formadas
coas formas xeométricas traballadas.

10/01/2023 19:36:10 Páxina 20de8



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

3

Título da UDUD

A primavera e o verán

Duración

5

10/01/2023 19:36:10 Páxina 20de9



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre, identifica e emprega os
diferentes tipos de liña.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Recoñece e nomea as principais partes da
figura humana.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación da primavera e do verán de
Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Experimenta cos diferentes tipos de liña
para completar debuxos.
Debuxa, completa e colorea a figura
humana seguindo modelos.

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Realiza un mosaico grupal, coa axuda de
cuadrícula, identificando e recoñecendo
tamaños.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora a importancia da limpeza, do
coidado do material e da orde para
acadar o resultado final proposto.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Identifica no ordenador e na pantalla
dixital diferentes formas de representar o
espazo.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Explora as distancias, os percorridos e as
situacións de obxectos e persoas en
relación ao espazo.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Realiza e completa co ordenador debuxos
con distintos tipos de liña.
Relaciona partes do corpo coa figura
humana.
Experimenta distintas formas de
representar o espazo.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Participa de xeito positivo en xogos de
ordenador sobre localización de obxectos
ocultos, labirintos e deseño de figuras
humanas e expresións faciais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4

Título da UDUD

Picasso

Duración

17
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
da vida e obra de Picasso.

CA1.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, de maneira
básica e guiada, a través de canles e medios de
acceso sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Identifica e sitúa no mapa algunhas
cidades importantes na vida de Picasso.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Le e comprende frases relacionadas coa
vida de Picasso.

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións plásticas e visuais elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na elaboración dun mural.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Memoriza e recita fragmentos de poemas
moi sinxelos relacionados coas obras de
Picasso.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respecta e interésase polas producións
propias e alleas.

CA3.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas audiovisuais
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
das obras do pintor traballadas na aula.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, de maneira básica
e guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Emprega estratexias para descubrir
palabras relacionadas con Pablo Picasso
mediante xogos e/ou xeroglíficos.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
audiovisuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Completa descricións de cadros de
Picasso coas palabras aprendidas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións audiovisuais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na realización da sinatura do
artista.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas audicións e cos vídeos
relacionados coa vida e obra de Picasso.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respecta e interésase polas producións
alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Elementos configurativos da linguaxe visual: observación e exploración sensorial.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.
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Contidos

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía que se vai empregar procurará unha aprendizaxe significativa, dándolle ao labor didáctico un enfoque
globalizador,  e  na  medida  das  posibilidades  lúdico  e  motivador.  Poñeremos  especial  atención  nun  trato
individualizado, respectando as peculiaridades de cada neno, atendendo aos seus ritmos de aprendizaxe e aos seus
intereses persoais.
Promoveremos un enfoque interdisciplinar das materias e unha aprendizaxe activa, na que o alumno sexa quen de
construír  a súa propia aprendizaxe,  que se desenvolverá nun ambiente que promoverá o traballo cooperativo,
fomentando a aprendizaxe entre iguais.
O desenvolvemento de proxectos en torno as materias de estudo serán promovidos como elementos enriquecedores
e altamente motivadores e por ser o xeito de afianzar as competencias clave.
Se tentará que as tarefas que se desenvolvan vaian orientadas á resolución de problemas da vida real.
Na medida das posibilidades se empregarán recursos da rede e as achegas que as TIC fan ao mundo escolar,
conscientes de que ese será o mundo no que se moverán os nosos alumnos. Daquela tentaremos desenvolver un
espírito crítico con respecto delas, explotando as súas posibilidades pero facendo un uso axeitado e seguro das
mesmas.
Atenderemos aos distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado, e promoveremos unha educación inclusiva.

No tocante ao aspecto metodolóxico, a presente PD remítese en primeira instancia ás liñas de actuación reflictidas no
currículo, as cales se levarán ao longo das diferentes sesións da materia.

As diferentes UD permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así  como dos
elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un dos
criterios de avaliación (CA) establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.

A UD4, que viaxa ao longo do tempo ao estar en cada un dos 3 trimestres, non está concibida para ser levada a cabo
anterior ou posteriormente de xeito estrito ás UD1, UD2 e UD3, respectivamente; de feito, o seu desenvolvemento
está pensado para ser non só intercalado ao longo do resto das UD, senón incluso na mesma sesión, de xeito que
aporte unha dinámica variada e flexible tanto á persoa docente,  por un lado,  como para o enriquecimento do
alumnado, polo outro.

Levarase a cabo o uso dunha metodoloxía axil e dinámica, práctica e realista, activa e participativa, construtiva,
creativa, motivadora, lúdica e amena. Sobre todo, tendo en conta que se inicia unha nova etapa para o alumnado. As
características fundamentais da metodoloxía son:

- Funcionalidade: as aprendizaxes están dirixidas a unha aplicación práctica do aprendido.

- Ambiente cooperativo: traballo cooperativo en grande grupo, pequeno grupo e por parellas, traballando man con
man.

- Uso de tecnoloxías de comunicación e información como recurso de aprendizaxe (CDs, vídeos, webs...) xa que
ofrecen máis variedade e posibilidades de acceder a contidos reais.

- Potenciación das aprendizaxes significativas partindo sempre da realidade e do que se coñece para facilitar a súa
comprensión.

- Ambiente de traballo cómodo para evitar a inhibición.
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- Atención á diversidade do alumnado á hora de seleccionar contidos e respectar o ritmo de aprendizaxe.

- Metodoloxía baseada no descubrimento guiado e na participación e implicación activa do alumnado.

- Os erros serán considerados como parte do proceso de aprendizaxe e fonte de coñecemento.

- Séguese a traballar con rutinas e repeticións de actividades básicas para que o alumnado se sinta máis seguro.

Dada a casuística da materia no tocante á cantidade de sesións desta -1 sesión semanal- o número total destas por
curso adoita ser unhas 35. Para a optimización da súa impartición, empregarase como recurso, na páxina web do
centro, unha sección específica para esta materia. Nesta o alumnado poderá acceder a:
-recursos dixitais empregados na clase e/ou para levar a cabo tarefas encomendadas
-ligazóns de interese relacionadas coa materia
-outras que poidan ir xurdindo ao longo do curso

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Pantalla dixital

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libre (Plan Dixital): reprodución audio e vídeo, editor
partituras, gravación, etc.

Altofalantes

Pinceis e témperas

Ceras, rotuladores, lapis de cores, pegamento e tesoiras

Diferentes tipos de follas secas

Bloc de debuxo e cartolinas.

Páxina web do centro: sección Aula de EPV/Aula Virtual

Estoxo

A aula usada para a impartición de Educación Plástica e Visual neste centro é a aula base. É unha aula con ventanais
que  permiten  a  entrada  de  luz  natural  e  tamén  é  unha  aula  ampla  que  facilita  a  posibilidade  de  diferentes
agrupamentos para realizar distintas actividades.

Conta cun ordenador conectada á pantalla dixital que favorece o traballo coas novas tecnoloxías.

O material empregado está dentro da aula, nunha estantería adicada unicamente ao material plástico (folios, cores,
pinturas, tesoiras, cartolinas...).

Cando o material se esgota temos un pequeno libreiro que serve de almacén de material para todo o colexio e do que
se fai inventario de xeito regular.

A sección desta materia na páxina web do centro servirá para varias cuestións, como así se pode comprobar no punto
das concrecións metodolóxicas.

O alumnado deberá ter, traer e facerse responsable do seu material e a limpeza deste: estoxo.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Como  primeiro  paso  se  analizarán  as  actas  finais  do  curso  anterior  do  grupo  de  alumnos  e  os  informes
individualizados dos mesmos.
A comezo do curso se realizarán probas no marco da primeira quincena de clases, durante o mes de setembro, para
avaliar o estado dos coñecementos do alumnado e marcarnos o punto de partida do noso traballo. Estas probas se
farán tendo en conta os estándares do curso anterior.
Os instrumentos de avaliación serán fundamentalmente listaxes de control e listas de verificación, e a análise da
actividade desenvolvida na aula.
Recollidos os datos da avaliación inicial se determinarán aqueles estándares que requiran dun tratamento máis
intenso de cara a garantir un
aproveitamento axeitado do curso.

Revisados os informes individualizados do alumnado, levarase a cabo unha serie de probas co fin de coñecer o punto
de partida; de especial interese é a información deste ampliada por parte das persoas titoras de infantil do curso
anterior ao ser posible unha reunión presencial con estas dado que continúan no equipo docente do centro.

Esta avaliación inicial levarase a cabo nas primeiras 3 ou 4 sesións, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular. Neste eido cómpre ter en conta:
-alumnado do centro
-alumnado de nova incorporación, do cal só hai referencias previas dos informes individualizados

Dita proba neste centro consistirá na realización dun debuxo persoal onde se observará e valorará o avance e
progreso da etapa pre-esquemática: aproximación á forma definida á hora de debuxar, se a composición ten algo de
perspectiva, tamaño normal no debuxo, emprego de cores primarias nas imaxes e rectas trazadas con soltura e
seguridade. Ademais, rexistraranse aspectos como a capacidade de recepción, comportamento, actitude, etc.

Realizarase unha reunión co persoal titor de Educación Infantil para comentar os aspectos máis salientables a ter en
conta do alumnado (comportamento, actitude...).

A partir do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co DO (ou alomenos comunicaranse, e a
través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente na aula, como por exemplo un
reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada);  de ser posible e/ou necesario sería importante e
interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente da aula para poder convir o
modo de intervención daquelas posibles dificultades atopadas, especialmente das que precisen persoal docente
adicional e/ou solicitude ao DO.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

18

UD 2

18

UD 3

24

UD 4

40

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A totalidade dos CA da presente PD serán avaliados por medio dunha táboa de indicadores, da cal se levará un
rexistro cunhas escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas son de observación.

Criterios de cualificación:
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A nota trimestral, no tocante o que ás UD se refire, será a seguinte:
-1º trim.: UD1 60% + UD4 40%
-2º trim.: UD2 60% + UD4 40%
-3º trim.: UD3 60% + UD4 40%

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:
-1º trim. 30%
-2º trim. 30%
-3º trim. 40%

Cando a cualificación obtida, tanto trimestral como final, for un resultado con decimais, por defecto aplicarase o
seguinte:
-se o decimal estiver entre 0 e 49 o número da nota enteira será o mesmo que sen decimais.
-se o decimal estiver entre 5 e 99 o numero enteiro redondearase para o inmediatamente superior.

En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de recuperación:

Aquel  alumnado  que  non  tivese  acadado  os  mínimos  de  consecución  de  cada  CA  ó  final  de  cada  UD poderá
recuperalos  ao  final  de  cada  trimestre.  Isto  tería  lugar  cara  a  segunda  semana de  decembro,  marzo  e  xuño,
respectivamente. Neste centro, de ser este o caso, o procedemento será o seguinte: -Comunicación disto á familia (e
paralelamente á persoa docente titora mediante correo electrónico) a través da axenda do alumnado e/ou do Abalar.
Nesta especificarase aquel/es mínimo/s de consecución que se precisa/n acadar, o que corresponda para tal fin: a
recuperación consistirá nun debuxo e unha manualidade bidimensional ou tridimensional relacionados coas UD do
Trimestre. -Ademais, de especial importancia e interese resultará trasladar esta información ao alumnado: isto farase
de xeito individual e entregándolle unha folla que recollerá o que precisa realizar para acadar ese/s mínimo/s de
consecución, explicándolle isto verbalmente e resolvéndolle as posibles dúbidas ao respecto. Se este/s mínimo/s de
consecución non fose/n acadado/s trimestralmente isto poderá ser recuperado de cara á avaliación final. De ser así
cómpre diferenciar entre dous aspectos: -Se se trata de algo máis ben específico (por ex.: un traballo a entregar)
seguirá o mesmo procedemento referido anteriormente e terá lugar durante a primeira quincena de xuño. -Se se
trata dun aspecto de adquisición meramente progresivo (por ex.: coñecementos ou cuestións técnicas artísticas
plásticas e audiovisuais) que non foi quen de superar anteriormente pero si no último trimestre darase isto por
superado. Téñase en conta que por un lado, na UD3 do 3º trimestre recóllense a meirande parte dos contidos e CA
das UD1 e UD2, así como a UD4 trabállase en todos os trimestres, dotando así dunha dimensión práctica e operativa
a indiosincrasia desta materia no que á avaliación contínua se refire.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo, por iso realizaránse actividades a distinto nivel:
-Actividades programadas para todo o grupo.
-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.
-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.
-Xogos adicionais con cartas, taboleiros...

Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.

No caso de alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso seguiranse as indicacións establecidas no artigo
50 da ORDE do 8 de setembro de 2021 (de atención á diversidade) en relación ao preceptivo plan específico de
reforzo, que ten como obxectivo atender e superar as dificultades que levaron a esa repetición.

Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.
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No caso de alumnado con altas capacidades ampliaranse os seus coñecementos debido á súa rápida aprendizaxe.

Alumnado inmigrante con descoñecemento da lingua: neste centro danse moitos casos de incorporación de alumnado
que  accede  ao  centro  unha  vez  iniciado  ou  xa  moi  avanzado  o  curso.  Levarase  a  cabo  a  valoración  polo
Departamento de Orientación para determinar o nivel curricular. Establecerase Reforzo Educativo e traballarase na
comunicación facendo moito máis fincapé a través de imaxes.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6, 8 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada
UD, ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos. O elemento transversal 7
traballarase, de xeito especial, a través da conmemoración do Día da Paz e non Violencia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Recoller distintos tipos de follas de árbores para realizar a
actividade de frottage.

Saída a unha zona de árbores de folla caduca

Expoñer nun lugar do centro as obras realizadas na aula ao
longo dos tres trimestres.

Exposicións dos traballos realizados en cada UD

Decorar  os  corredores do centro  seguindo a temática das
festividades reflictidas no calendario escolar.

Decoración de corredores
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Actividade Descrición

No 3º trimestre colabórase elixindo un dos traballos grupais
realizados durante o curso para editar no Xornal.

Colaboración no Xornal do Centro

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizouse unha enquisa ao alumnado sobre a práctica docente.

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Apoiouse a implicación das familias no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

A enquisa ao alumnado realizarase cara o remate do 3º trimestre, e incluiranse, entre outras, unha pregunta de
escala na que este valore a facilidade coa que comprendeu as instrucións dadas, así como outra/s relacionada/s sobre
a adecuación do deseño das UD en base ás súas necesidades.

De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da PD tamén se incluirán observacións das posibles necesidades e/ou propostas de cambio,
reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas son suficientes, de
cara á elaboración de seguintes PD.

Ao mesmo tempo, o referido seguimento desta funcionalidade da PD, así como o cumprimento da temporalización, o
emprego das diferentes metodoloxías e instrumentos de avaliación e as medidas de atención á diversidade faranse a
través do propio PROENS, pois estas veñen eiquí recollidas.

Descrición:

10/01/2023 19:36:14 Páxina 20de19



Para medir a consecución da participación activa de todo o alumnado e o apoio de implicación das familias no traballo
do alumnado reflictirase o índice destes no rexistro diario de aula.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:
-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:
Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.
Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.
-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.
-Probas de avaliación de distinta dificultade.
-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:
-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
os cadros precisos que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
destes; posteriormente incluiranse como anexo nas correspondentes actas da coordinación de ciclo. Asi mesmo, esta
información será incluida na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles propostas de mellora
para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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