
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade  Autónoma de Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN. SALVATERRA DE MIÑO 

CURSOS: 1º E 6º PRIMARIA 
MATERIAS: PLÁSTICA 
DATA: 



 

 

ÍNDICE 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 

4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 



 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1º DE PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL  

-Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos 

e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

 

-Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais. 

-Describe calidades e características de materiais, obxectos e 

instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

-Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 

formas, texturas e cores 

 

 

-Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a 

posteriori obras plásticas. 

 

 

 

 

 

 



 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

6º DE PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

- Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, 

que expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen as 

manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou musicais), 

apreciando as texturas, as formas, as liñas, as medidas e as 

cores.   

- Observa e explica aspectos, calidades e características das obras 

artísticas seguindo un protocolo.   

-Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes. 

-Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición 

plástica. 

-Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas 

composicións plásticas.  

-Aprecia as diferenzas entre as formas xeométricas do seu contexto 

próximo. 

-Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais 

aplicados sobre soportes distintos.  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

- Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do 

proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando 

a expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e 

elixindo as máis axeitadas para a realización da obra prevista.  

- Realizar producións plásticas, participando con interese e 

aplicación no traballo individual ou de forma cooperativa, 

- Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as 

súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de forma 

adecuada, coidando o material e o espazo de uso. 

-Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, 

alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso 

(claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 

-Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 



 

respectando os materiais, os utensilios e os espazos, 

desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e apreciando a 

correcta e precisa realización dos exercicios e das actividades, a 

orde e a limpeza, o respecto polas normas, as regras e os/as 

compañeiros/as.  

 

-Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e 

soltura. 

-Valora os elementos e os recursos empregados para alcanzar o efecto 

que máis se axuste ás propias necesidades. 

-Distingue e explica as características da cor en canto a súa 

luminosidade, tono e saturación, aplicándoas cun propósito concreto 

nas súas producións. 

-Obtén diversas texturas a partir da aplicación da cor. 

 -Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os 

instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade 

determinada.  

-Respecta os materiais, os utensilios e os espazos.  

- Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 

consecución dun fin colectivo, respectando as iniciativas de cada 

compañeiro ou compañeira. 

- Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a 

realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 

actividades.  

 

 



 

DEBUXO XEOMÉTRICO  

-Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o 

alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na 

área de matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

 

-Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade, e utilízaos 

nas súas composicións con fins expresivos. 

-Continúa series con motivos xeométricos (rectas e curvas) utilizando 

unha cuadrícula propia facilitada cos instrumentos propios do debuxo 

técnico.  

-Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou 

pola docente.  

 



   
   

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Esta 3º avaliación e a avaliación final levaranse a cabo tendo en conta as aprendizaxes desenvolvidas 

nos dous primeiros trimestres do curso 2019-20, así  como as actividades realizadas dende o 14 de abril. 

- A avaliación será  continua. 

- As tarefas desenvolvidas de xeito telemático só contarán de xeito positivo para o alumnado. 

Instrumentos: 

- Avaliación sumativa dos dous primeiros trimestres do curso por medio do traballo desenvolvido na aula 

durante ese período.  

- Traballo telemático entregado, tendo en conta as posibilidades particulares de conexión e a posesión do 

material de cada alumno/a. 

 



 

 

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

Actividades 

- As actividades telemáticas deste excepcional trimestre serán de repaso dos trimestres anteriores. 

- As actividades que se levarán a cabo serán exclusivamente de elaboración individual: debuxos, carteis, 

murais, investigacións… 

- Segundo o soporte no que se realicen: materiais clásicos (papel, cartolina, cartón…), variados (madeira, 

telas…) ou soporte dixital . 

-Segundo o proceso de elaboración: actividades de realización directa seguindo instrucións, actividades 

abertas á creatividade do alumnado e actividades que requiren investigación previa. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

ALUMNADO CON CONEXIÓN: 

-Remitir por correo electrónico ou plataforma dixital as actividades propostas. 

-Resolución de dúbidas ou posibles melloras a través dalgunha das canles anteriores, incluído ABALAR  

ALUMNADO SEN CONEXIÓN: 

- Información por parte do titor ou, no seu caso, das familias que non dispoñan de medios informáticos para 

acceder aos contidos online para solucionar este problema. 

Materiais e recursos 

- Blogue de Plástica a través de imaxes, enlaces a vídeos e titoriais, vídeos de elaboración propia,retos… 

- Correo electrónico. 

 



 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

– Publicación de propostas de traballo no blogue de plástica.  

– A comunicación co alumnado lévase a cabo por medio de correos electrónicos , blogue e web do 

Centro. 

- A comunicación coas familias faise polos mesmos medios e máis pola aplicación Abalar.  

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

  Blogue de 1º, de  6º e de Plástica. 

 


