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1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), entendemos por currículo a 

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de concreción curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a adaptación 

das ensinanzas mínimas establecidas a nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Primaria, á realidade e características do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os mestres adaptan o currículo preestablecido polo Estado e as 

Comunidades Autónomas, concretado despois polos centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás particularidades, necesidades e 

intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos 

de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; xustificación/contextualización; relación cos elementos do 

currículo (competencias, obxectivos, contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e estándares); temporalización; desenvolvemento 

das unidades didácticas; metodoloxía; atención á diversidade; plans, proxectos e programas; avaliación e conclusión. 

En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa (LOMCE), que modifica á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os correspondentes Reais Decretos, Decretos, 

Ordes e Instrucións que as desenvolven. Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico 

da EP, e a súa concreción para Galicia a través do Decreto 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP para a CCAA de Galicia. 

O resto da normativa de interese será presentada ao longo da programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e particularidades do alumnado. É necesario ter en conta aspectos 

psicoevolutivos propios dos alumnos.  

 

 



No que se refire ó curso de 3,º respecto ós resultados do curso pasado, os resultados da avaliación foron os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

No que se refiere a convivencia e disciplina 

 Este grupo de alumnos/as mantivo durante todo o curso unha boa convivencia. Son rapaces moi inquedos e con moito protagonismo individual ao 

mesmo tempo  traballadores e colaboradores; tan só en situacións puntuais, propias desta idade, xurdiron altercados sen maior importancia. Tivemos 

algún caso os que lles custou moito manter as normas. Aínda así a evolución ao longo do curso foi  aceptable. 

A coordinación cos pais foi positiva. Adicouse unha hora semanal para recibilos, permitindo os titores flexibilidade horaria no caso de non poder acudir á 

hora establecida. 

A principio de curso fíxose unha reunión cos pais/ nais/ titores legais na que se informou das normas e liñas xerais de funcionamento da aula. 

Na 2º e 3º avaliación as reunións fixéronse individuais para comentar notas, o progreso dos alumnos/as e o seu comportamento en momentos específicos.  

A relación cos pais foi satisfactoria, colaborando sempre que fixo falta. 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Nº 
alumnos 

Aproban 
todas 
áreas 

Suspenden 
unha área 

Suspenden 
dúas áreas 

Suspenden 
3 ou máis 
áreas 

Promocionan 
superando 
obxectivos 

Promocionan 
sen superar 
algún 
obxectivo 

Promocionan 
por 
imperativo 
legal 

Non 
promocionan 

2ºEP 37 32 0 1 4 32 1 2 2 



2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 

competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de 

cualificación.   
 

 Perfil competencial da área 

o Contidos 

o Criterios de avaliación 

o Estándares de aprendizaxe 

o Competencias básicas 

 

 Distribución dos estándares por bloques de contidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CCL CSC CAA CD CCEC CMCCT CSIEE 

B1.1. Establecemento de 
protocolos de actuación na 
observación das obras 
artísticas. 
B1.2. Valoración do 
coñecemento de diferentes 
códigos artísticos como 
medio de expresión de ideas. 

B1.1 Describir as 
características dos elementos 
presentes no contexto e as 
sensacións que as obras 
artísticas provocan. 

EPB1.1.1 Establece unha 
orde ou pautas para seguir no 
procedemento de 
observación dos elementos 
do contexto, e na súa 
comunicación oral ou escrita. 

X  X     

EPB1.1.2. Describe as 
características dos feitos 
artísticos e as sensacións que 
as obras provocan. e expresa 
as súas apreciacións persoais 
cun criterio artístico. 

X    X   

EPB1.1.3. Identifica e coñece 
os termos propios da linguaxe 
plástica. 

X    X   

B1.3. Interpretación e 
valoración da información que 
proporcionan as imaxes no 
contexto social e 
comunicación das 
apreciacións obtidas. 
B1.4. Indagación sobre 
diferentes maneiras de 
representar o espazo. 

B1.2. Interpretar o contido 
das imaxes e representacións 
do espazo presentes no 
contexto, con identificación 
das posicións dos elementos 
plásticos no espazo. 

EPB1.2.1. Interpreta e valora 
a información que ofrecen as 
imaxes no contexto social e 
comunica as sensacións, 
elaborando informacións 
básicas. 

X    X   

EPB1.2.2. Identifica a 
posición dos elementos 
plásticos tendo en conta as 
técnicas espaciais. 

X    X   

B1.5. Observación dos 
materiais empregados nas 
obras plásticas. 
B1.6. Exploración de 
calidades dos materiais 
(transparencia, rugosidade, 
lixeireza etc.) e tratamento 
convencional e sinxelo de 
texturas, formas e cores 
sobre diferentes soportes. 

B1.3. Clasificar texturas, 
formas e cores atendendo a 
distintos criterios. 

EPB1.3.1. Clasifica texturas e 
tonalidades de formas 
naturais e artificiais 
exploradas desde diferentes 
ángulos e posicións. 

X    X   

EPB1.3.2. Clasifica texturas, 
formas e cores atendendo a 
criterios de similitude ou 
diferenza. 

X    X   

EPB1.3.3. Diferencia e X    X   



recoñece as diferentes 
texturas, liñas, formas e cores 
nas composicións artísticas. 

B1.7. Descrición de 
profesionais relacionados/as 
coas artes plásticas e visuais. 
B1.8. Procura de información 
sobre as manifestacións 
culturais e artísticas do 
contexto. 

B1.4. Identificar e valorar 
recoñecidos/as autores/as e 
as súas obras máis 
significativas, facendo fincapé 
na cultura propia. 

EPB1.4.1. Describe varias 
profesións relacionadas coas 
artes plásticas. 

X X   X   

EPB1.4.2. Procura 
información sobre artistas 
plásticos/as da cultura propia 
e de outras, e sobre a súa 
obra. 

 X X  X   

EPB1.4.3. Amosa interese 
por coñecer formas de 
expresión de autores/as e a 
súa obra, empregando as 
tecnoloxías da información. 

 X  X X   

EPB1.4.4. Relaciona artistas 
coas obras máis 
representativas. 

X X   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CL CSC CAA CDIG CEC CMCT SIEE 

B2.1. Planificación e 
organización para axustar o 
proceso de creación 
individual e en grupo ás 
intencións previstas, 
seleccionando 
adecuadamente os 
materiais, os instrumentos e 
as técnicas. 
B2.2. Elaboración de imaxes 
usando técnicas e recursos 
diversos. 
B2.3. Construción de 
estruturas con volume. 

B2.1.Utilizar instrumentos, 
técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EPB2.1.1. Utiliza cores 
(primarias e mesturadas) e 
tonalidades cunha intención 
estética, manexando diferentes 
técnicas. 

  X  X   

EPB2.1.2. Manexa lapis de 
cores, témperas, rotuladores, 
sombreamento, acuarelas etc.) 
para a composición de obras. 

  X  X   

EPB2.1.3. Manexa material 
diverso nas producións 
plásticas, explorando diversas 
técnicas e actividades 
manipulativas. 

  X  X   

EPB2.1.4. Practica o recorte e 
pega materiais de diferentes 
texturas. 

  X  X   

EPB2.1.5. Completa figuras 
seguindo as liñas como guía. 

  X  X   

EPB2.1.6. Combina técnicas de 
picado, encartado e pegado. 

  X  X   

EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula 
como referencia para copiar e 
representar modelos, de 
maneira proporcionada. 

  X  X   

EPB2.1.8. Usa a técnica de 
colaxe con limpeza e precisión, 
manexando diferentes técnicas. 

  X  X   

EPB2.1.9. Fai composicións 
correctamente a partir do eixe de 
simetría. 

    X X  

EPB2.1.10. Crea imaxes 
tridimensionais co recorte e o 
pegado. 

  X  X   

EPB2.1.11. Debuxa a figura     X X  



 

 

 

 

 

 

 

humana, usando a cuadrícula 
para alcanzar as proporcións 
axeitadas. 

B2.4. Selección e uso 
responsable de materiais 
apropiados segundo as súas 
posibilidades plásticas e o fin 
para o que se previron. 
B2.5. Establecemento de 
protocolos de actuacións no 
proceso de creación 
individual e/ou colectiva. 

B2.2. Coidar o material e os 
espazos e utilizalos 
adecuadamente. 

EPB2.2.1. Coida e utiliza 
adecuadamente os recursos de 
traballo. 

 X   X   

B2.6. Respecto polas 
normas e pola repartición de 
tarefas establecidas no 
grupo. 
B2.7. Respecto polas ideas 
e os traballos individuais. 

B2.3. Respectar e valorar o 
traballo individual e en 
grupo. 

EPB2.3.1. Leva a cabo 
proxectos en grupo respectando 
as ideas das demais persoas e 
colaborando coas tarefas que lle 
foran encomendadas. 

 X X  X   

B2.8. Utilización de recursos 
dixitais para a elaboración 
de producións artísticas. 
B2.9. Compilación de imaxes 
para complementar textos 
(carteis, anuncios, 
esquemas etc.). 

B2.4. Utilizar as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para buscar 
material para as creacións 
propias ou colectivas. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para 
documentarse sobre o seu 
contexto cultural e artístico. 

   X X   

EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para buscar 
material para as súas creacións 
artísticas. 

   X X   



3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, 

para acadar os estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das 

competencias clave. Materiais e recursos didácticos.  
 

Orientacións metodolóxicas 

 

A acción docente na área de Educación Artística terá en especial consideración as seguintes recomendacións comúns á linguaxe musical e plástica: 

 O alumnado será o protagonista activo no proceso de sensibilización, apreciación e creación artísticas. Favorecerase o intercambio comunicativo cos seus 

compañeiros e co profesorado, que será básico para dar sentido artístico ao coñecemento alcanzado. Utilizaranse as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación como instrumentos válidos de provocación de situacións creativas e de ampliación do coñecemento. A exploración de materiais 

instrumentais de todo tipo, musicais e plásticos, permitirá aos alumnos adquirir unha serie de conceptos básicos que lles facilitará realizar unha lectura 

coherente de ambas as linguaxes e sentir as emocións que xorden de toda expresión artística. 

 

 Poderase favorecer a creatividade musical e plástica, a reflexión, a comprensión e a valoración das obras de arte e mostrar ao alumnado os mesmos criterios 

que os artistas utilizan nos procesos de creación das súas obras. 

 Potenciarase a participación de todo o alumnado nos procesos de creatividade artística. 

 Nunha área como a artística débese permitir a libre expresión artística, así como a improvisación, para xerar obras máis creativas. 

 Débese permitir ao alumnado interactuar cos elementos visuais e sonoros da realidade que o rodea. 

 O traballo en equipo e o dominio das habilidades sociais na interacción co grupo de iguais servirán para desenvolver a escoita activa, intercambiar e 

confrontar ideas e xerar novos coñecementos. 

 

 O alumno ha de ter a sensación de “crear” a través das actividades que se propoñen. 

 

 As actividades deben conter o manexo e uso de diferentes materiais plásticos (diferentes tipos de papel, pinturas, tintas, materiais reciclados e outros 

materiais que se consideren apropiados para a realización da actividade). 

 

 Terase en conta o nivel de madurez dos nenos á hora de manipular distintos materiais. As actividades máis manuais e que requiren dunha motricidade grosa 

(facer boliñas de papel, pegar en cartolinas, colorear grandes superficies, utilizar pinceis gordos…) serán as protagonistas nos cursos máis baixos. Deste 

modo contribúen ao desenvolvemento da psicomotricidade fina necesaria para realizar actividades tales como a escritura. 

 

 Os traballos dos alumnos poden servir como “complemento artístico” ás tarefas e proxectos deseñados de forma transversal desde outras materias. 

 



 A materia debe acercar os alumnos aos artistas máis relevantes a través de diversas técnicas como colorear, debuxar ou adornar grandes obras de artistas 

coñecidos. 

 

 Durante o desenvolvemento da tarefa, pódese pedir aos alumnos que expoñan os seus traballos e que comuniquen de forma libre como o fixeron e que lles 

suxeriu o traballo, de maneira que expresen así as súas ideas, sentimentos e reflexións sobre este. 

 

 É importante que os alumnos desenvolvan as estratexias de planificación do traballo durante a súa realización, de maneira que sexan capaces de planificar 

que materiais van usar, que tempo necesitarán e que espazo. 

 
 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar a cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  

 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: laminas, contos, murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

o Convencionais: libros, prensa, textos...  O libro de texto escollido é 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 

o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. Poderemos empregar programas informáticos educativos, webquest, 

páxinas web e blogs entre outros. 

o Libro dixital do profesor. Plástica 3  SM Sabia Dixital. 

 

 

 

 



4. Procedemento para a avaliación inicial. 
 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL que actuaron no grupo o ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente durante a primeira semana do curso a través da observación directa, do 

traballo diario e de fichas de seguimento. 

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de setembro ou primeira de outubro. 

 

 

 

5. Procedemento de avaliación continua.  

 
A avaliación será continua, xa que estará inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, coa finalidade de detectar as dificultades 

no momento en que se producen, analizar as causas e, desta maneira, adoptar as medidas necesarias que lle permitan ao alumnado mellorar o 

seu proceso de aprendizaxe e garantir a adquisición das competencias clave para continuar o proceso educativo. 

A avaliación será global, pois referirase ás competencias clave e aos obxectivos da etapa e a aprendizaxe do alumnado no conxunto das áreas 

que a integran. 

Os referentes serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables establecidos para cada un dos cursos e para todas as 

áreas. A avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais terá como referente os criterios de avaliación establecidos nas propias 

adaptacións curriculares significativas. 

 

 

 



Instrumentos de avaliación  

 Probas escritas: pode ser calquera proba que recolla a información nun texto de forma escrita.  

 

 Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de extensión variable utilizando como medio preferente a expresión 
verbal pola vía oral.  

 Tarefas finais (competenciais): conxunto de exercicios e actividades que perseguen a realización dun produto final significativo e 
próximo ao contorno cotián. Nel requírese o manexo de diversas habilidades para resolver problemas en contornos relevantes de forma 
autónoma.  

 Traballos de clase: recolleremos información tamén dos traballos realizados en clase para valorar distintas actividades, así como a súa 
organización e limpeza. 

 Observación diaria: valoración do traballo de cada día, instrumento moi utilizado para calibrar hábitos e comportamentos desexables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de cualificación 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN  

 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 3.º  

Valoración dos contidos e 

competencias adquiridas ou 

desenvolvidas na unidade 

40% 

 Valoración da aplicación dos contidos nos traballos plásticos realizados 

Realización do traballo na aula: 

 Realización adecuada do 

traballo 

 Organización dos materiais 

 

40%  Traballos plásticos realizados na aula 

Realización do traballo na casa: 

Deberes e traballos específicos 
10% 

 Remate de traballos na casa. 

Valoración de actitudes na aula: 

 Escoita 

 Participación 

 Esforzo 

 Colaboración 

 comportamento 

10% 

 Rexistro de participación 

 Rexistro de actitude na aula 

 

 

 



6. Outros aspectos de interese.  

 
 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 Temas transversais 

 

o Educación para a igualdade. 

o Educación para a saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Participaremos en todas as programadas polo centro (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 

Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a medida que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

Cada profesor/a deberá ter o plan de apoio de cada un dos seus alumnos/as con NEAE 

 

 

 

 

 

 



7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación con los alumnos. 

 
Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 4 5 

Os alumnos traballan da seguinte maneira De forma individual      

Por parellas      

En pequeno grupo      

En gran grupo      

Os exercicios que propoño son do seguinte tipo Cerrados e ríxidos (do libro)      

Abertos, procedimentais, proxectos      

Facilitan o traballo cooperativo      

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC      

 Facilito o aprendizaxe autónomo      

 Baséome nas explicacións teóricas do libro      

Como paso as horas lectivas? Poñendo silencio      

 Impartindo teoría e explicacións      

 Guiando ós alumnos no seu traballo      

 Observando      

 Correxindo      

Grao de motivación do alumnado       

Grao de participación das familias       

 

 

 

 

 

 

 



8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

 
A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade desta programación: 

 
Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      

 


