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1. INTRODUCIÓN.  

 

A educación plurilingüe consiste no emprego de dous ou máis linguas para os 

procesos educativos, nas que se inclúe a lingua materna.  

O dominio de dous ou máis idiomas é sinónimo de globalidade e enriquecemento 

cultural, dous apelativos que sen dúbida benefician o desenvolvemento persoal e a 

posibilidade de acceder ao mercado laboral, entre outros beneficios.  

Vivimos nun mundo cada vez máis globalizado. No noso planeta existen entre 6.000 

e 7.000 linguas, onde as fronteiras practicamente non existen. 

A UNESCO di que os idiomas desempeñan unha función esencial no 

desenvolvemento. Entre outros aspectos, os idiomas garanten a diversidade cultural e o 

diálogo intercultural, así como a consecución da educación para todos, o fortalecemento 

da cooperación, a construción do coñecemento integrador da sociedade e a conservación 

do patrimonio cultural.  

A UNESCO, na Resolución 30 C/12 aprobada pola Conferencia Xeral en 1999, 

adoptou a expresión de “educación plurilingüe” para referirse ao uso de polo menos tres 

linguas na educación: a lingua materna, unha lingua rexional ou nacional e unha lingua 

internacional.  

O obxectivo esencial da educación plurilingüe, nunha sociedade onde a riqueza 

lingüística é un trazo esencial, é facer aos alumnos e as alumnas capaces de expresarse 

en calquera lingua, sen importar as circunstancias e interiorizando de forma equilibrada 

as culturas que levan aparelladas. O éxito deste tipo de educación depende en gran 

medida da aceptación das linguas dos outros e da curiosidade que suscitan eses idiomas 

e culturas, actitude que asegura a supervivencia das linguas minoritarias e a apertura a 

esas culturas e modos de pensar.  

Charles Kowalski di: “Aprender unha nova lingua é como engadir unha nova 

xanela á túa casa, asomarse nunha dirección nova cara a un novo país ou cultura”, por 

iso o plurilingüismo vai máis aló do ensino de varias linguas. Por unha banda, implica:  



Proxecto. CENTRO PLURILINGÜE. CURSO 2021/2022 

CEIP MANUEL SUEIRO 
 

Páxina 4 de 70 
 

 Que todas as linguas compartan un mesmo obxectivo: o desenvolvemento 

da competencia comunicativa dos falantes.  

 Por outro, supón a utilización de diferentes idiomas como vehículo para a 

adquisición de novos coñecementos.  

 Son varios os beneficios que se poden obter da educación plurilingüe:  

 Mellora das habilidades mediante o desenvolvemento de competencias 

metalingüísticas.  

 Beneficios cognitivos que se derivan da aprendizaxe simultánea.  

 Incremento do coñecemento de aspectos socioculturais, desenvolvendo un 

espírito crítico e valorando os elementos máis positivos de cada cultura.  

 Favorece a apertura cultural do individuo a outras realidades.  

 A educación plurilingüe na Comunidade de Galicia na que conviven dúas linguas 

oficiais que deben compartirse no sistema educativo para perdurar e enriquecer a cultura 

da Comunidade educativa galega. Durante moitos anos dita convivencia non estivo 

exenta de certa polémica polo modo en que ha de implantarse, pero non hai dúbida que 

sempre tratou de facer que os estudantes aproveiten os beneficios dunha educación 

plurilingüe para favorecer o seu proceso formativo.  

 A nivel lexislativo, DECRETO 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo na 

ensinanza non universitaria de Galicia. (DOG 25.05.2010), regula no artigo 21 os 

seguintes aspectos.  

 Artigo 21º.-Materias non lingüísticas impartidas en lingua(s) estranxeira(s).  

 1. A Administración educativa fomentará a impartición de materias en 

lingua(s) estranxeira(s), principalmente en inglés, co obxectivo de que, de maneira 

progresiva e voluntaria, os centros educativos poidan chegar a ofrecer ata un máximo 

dun terzo do seu horario lectivo semanal en lingua(s) estranxeira(s).  

  2. Cando nun determinado curso o centro educativo aprobe a impartición 

dunha ou de varias das materias ás que se refiren os artigos 6, 7, 8 e 9 do presente 

decreto en lingua(s) estranxeira(s), adaptará o seu proxecto lingüístico para garantir o 
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máximo equilibrio de horas semanais ofertadas en galego e en castelán nese curso, 

segundo o procedemento establecido no regulamento de centros.  

  3. No suposto sinalado no parágrafo anterior e con carácter previo á súa 

aprobación, o centro deberá cursar a oportuna solicitude á Administración educativa, a 

efectos do outorgamento, no seu caso, da correspondente autorización.  

 Unha educación plurilingüe de calidade é clave para garantir o éxito académico e 

profesional dos alumnos e alumnos, o que repercutirá directamente no seu 

desenvolvemento persoal. Ademais, é algo que contribúe á cohesión social e á 

interculturalidade, xa que facilita as relacións nas diferentes culturas.  

 Xestionar a diversidade lingüística dos alumnos e alumnos radica no 

recoñecemento das linguas. Un recoñecemento que permita garantir o dominio e 

competencia das mesmas e, deste xeito, responder con eficacia ás demandas do futuro 

mercado laboral. Por outra banda, tamén é fundamental asegurar á aprendizaxe das 

linguas estranxeiras e internacionais. Á hora de implementar a educación plurilingüe no 

CEIP Manuel Sueiro debemos partir da avaliación e da análise das necesidades 

formativas para o ensino das distintas linguas no sistema educativo actual. 
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2. NORMATIVA.         

 

2.1. Normativa.           

 

 DECRETO 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo na ensinanza non 

universitaria de Galicia. (DOG 25.05.2010). 

 

 ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na 

Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de 

incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia. 

(DOG 20.05.2011) 

 

 RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a 

incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de 

Galicia para o curso 2021/22. (DOG 05.04.2021) 
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3. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO.        

 

3.1. Contexto.           

O CEIP Manuel Sueiro está situado no barrio de As Lagoas en Ourense. No curso 

escolar 2020/2021 ten 96 alumnos/as dos cales o 20% deles pertence a etnia xitana. A 

situación económica das familias e media baixa destacando que un 80% das familias 

teñen uns ingresos medios inferiores a 5400 €.  

No CEIP Manuel Sueiro danse cita unha boa parte de condicionantes, situacións e 

problemáticas socio-laborais das familias, que xeran amplas bolsas de alumnado en 

situación de risco de exclusión social graves. Un dos obxectivos do CEIP Manuel 

Sueiro é prestar a mellor atención socio-educativa ás familias e aos seus e súas fillos e 

fillas. É necesario compensar as necesidades educativas, que polas desigualdades de 

partida presenta o seu alumnado, sendo necesario contrarrestar, dentro do posible, os 

riscos de exclusión social e cultural. 

Na actualidade existen enormes desigualdades no acceso ás tecnoloxías dixitais 

así como o coñecemento das linguas derivadas de distintos factores: sociais, culturais, 

de nivel de ingresos ou mesmo no lugar de residencia,... As linguas constitúen un 

elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión 

dunha comunidade.  

O CEIP Manuel Sueiro, despois da análise inicial realizada polo claustro docente, 

busca que esta nova realidade lingüística nun mundo globalizado como o noso, esixe un 

marco educativo que atenda esta necesidade social, posibilitando a capacitación efectiva 

do alumnado nas dúas linguas oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras, seguindo 

para iso o marco delimitado pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 

modificada pola Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE. 30.12.20) que establece como 

un dos seus fins a capacitación para a comunicación nas linguas oficiais e nunha ou 

varias linguas estranxeiras. 
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En base a estas premisas o CEIP Manuel Sueiro establece como un dos fins 

básicos do seu proxecto educativo: Adquisición dun coñecemento efectivo en linguas 

estranxeiras, nun marco xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de 

Galicia. Dito obxectivo pódese alcanzar coa incorporación no curso escolar 2021/2022 

na rede de centros plurilingües de Galicia, xa que a non existencia de docentes coa 

habilitación necesaria para impartir materias non lingüísticas pode reverter coas novas 

incorporacións, no curso escolar 2021/2022, de tres docentes de Educación Primaria 

solicitando un deles o perfil de bilingüismo. En base a esta premisa o CEIP Manuel 

Sueiro decide iniciar a elaboración de dito proxecto para a incorporación do CEIP 

Manuel Sueiro a rede de  centros plurilingües (32015219) tal e como se recolle na 

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos 

centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/22.  

3.2. Experiencias en plans e proxectos relacionados coas linguas 

estranxeiras.           

 

O CEIP Manuel Sueiro, no ano 2011/2012 solicita as seccións bilingües na 

materia Educación Artística: Plástica nos cursos de 1º e 2º de Educación Primaria, 

mantendo ditas seccións bilingües ata o día de hoxe. Ademais das seccións bilingües, 

solicitouse unha auxiliar de conversa, sendo impartidas pola docente Dna. María Pilar 

Iglesias Gómez. 

Dez anos despois seguimos co proxecto das seccións bilingües na área de plástica 

nos cursos de 1º e 2º de E.P.  A longo destes anos a  participación do alumnado é total 

cun aceptación moi positiva por parte das familias. Durante estes anos a docente das 

seccións bilingües mantivo coas familias unha reunión ao inicio do curso para 

informarlles dos obxectivos, contidos e actividades a desenvolver para valorar o 

proxecto a priori. A experiencia foi valorada de xeito positivo por todos, acadando os 

obxectivos propostos. 
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3.3. Áreas ou materias que se imparten en lingua estranxeira.   

        

O CEIP Manuel Sueiro, e seguindo o camiño iniciado no curso escolar 2011/2012 

coas seccións bilingües en Educación Artística: Plástica nos cursos 1º e 2º de Educación 

Primaria, decide ampliar dita oferta a toda etapa de Educación Primaria solicitando a 

incorporación a rede de centros plurilingües impartindo en lingua estranxeira (inglés) a 

materia de Educación Artística: Plástica nos cursos 1º a 6º de Educación Primaria.       

A incorporación á rede de centros plurilingües de Galicia se fará coa seguinte 

planificación.  

 

Ano escolar.  Etapa. Cursos.  

2021/2022 1º curso de EP.  

2022/2023 1º curso EP e 2º curso de EP. 

2023/2024 1º curso EP, 2º curso EP e 3º curso de EP. 

2024/2025 1º curso EP, 2º curso EP, 3º curso EP e 4º curso de EP. 

2025/2026 1º curso EP, 2º curso EP, 3º curso EP, 4º curso EP e 5º curso de EP. 

2026/2027 
1º curso EP, 2º curso EP, 3º curso EP, 4º curso EP, 5º curso EP e 6º curso 

de EP. 

 

 A incorporación á rede de centros plurilingües de Galicia se fará coa seguinte 

planificación e coa materia non lingüística Educación Artística: Plástica que se 

impartirá en lingua inglesa.  

 

Ano escolar.  Etapa. Cursos.  Materias.  

2021/2022 1º curso de EP.  Educación Artística: Plástica. 

2022/2023 1º curso EP e 2º curso de EP. Educación Artística: Plástica. 

2023/2024 
1º curso EP, 2º curso EP e 3º 

curso de EP. 
Educación Artística: Plástica. 

2024/2025 
1º curso EP, 2º curso EP, 3º 

curso EP e 4º curso de EP. 
Educación Artística: Plástica. 
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2025/2026 

1º curso EP, 2º curso EP, 3º 

curso EP, 4º curso EP e 5º curso 

de EP. 

Educación Artística: Plástica. 

2026/2027 

1º curso EP, 2º curso EP, 3º 

curso EP, 4º curso EP, 5º curso 

EP e 6º curso de EP. 

Educación Artística: Plástica. 
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4. DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “REDE DE CENTROS 

PLURILINGÜES”.   

 

4.1. Obxectivos. 

4.1.1. Obxectivos xerais do proxecto.  

Os obxectivos que persegue o CEIP Manuel Sueiro coa incorporación na rede de 

Centros Plurilingües son os seguintes:  

 

a) Formar en linguas estranxeiras á vez que en contidos non lingüísticos. 

b) Mellorar o dominio efectivo en linguas estranxeiras do alumnado do CEIP 

Manuel Sueiro. 

c) Fomentar a pluralidade lingüística e cultural para lograr a plena integración 

do noso alumnado nun contexto cultural e económico globalizado. 

d) Promover o desenvolvemento dun currículo integrado das linguas para 

favorecer a transferencia dos coñecementos e as competencias dunha lingua a outras.  

          

4.1.2. Fins específicos do proxecto. 

O fin do CEIP Manuel Sueiro, coa incorporación a rede de centros plurilingües de 

Galicia, é mellorar a competencia comunicativa do noso alumnado en lingua inglesa e 

fomentar a pluralidade lingüística e cultural no noso centro, para facilitar a integración 

do alumnado nun contexto cultural e económico globalizado 
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4.1.3 Obxectivos específicos. 

a) A capacitación para a comunicación nas linguas oficiais e nunha lingua 

estranxeira. 

b) A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural 

de España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade 

c) Utilizar o inglés como vehículo de aprendizaxe e de coñecemento noutras áreas 

curriculares non lingüísticas.  

d) Desenvolver nos alumnos e alumnas o coñecemento e uso adecuado, das 

linguas oficiais e na lingua estranxeira, en diversas manifestacións orais e escritas, que 

permitan ao alumando adquirir a competencia comunicativa necesaria para 

desenvolverse en situacións cotiás. 

e) Reflexionar sobre o funcionamento lingüístico e comunicativo das tres linguas 

que axudará na aprendizaxe destas. 

f) Mellorar as competencias lingüísticas dos nenos e nenas, proporcionándolles 

vocabulario necesario e fluidez lingüística apropiadas para tal aprendizaxe. 

g) Desenvolver estratexias que axuden á contextualización da lingua así como 

outras estratexias comunicativas que se usen nos países anglosaxóns. 

h) Permitir ó alumno ou alumna coñecer outras culturas e costumes, que lle 

axudarán a formarse nun ambiente de tolerancia e solidariedade propias dunha 

sociedade globalizada e intercultural, desenvolvendo un espírito crítico. 

i) Involucrar aos membros da comunidade educativa nunha idea social 

plurilingüe e intercultural, na que se integran os procesos de comunicación e 

intercambio de experiencias a través das TICs favorecendo o desenvolvemento da 

sociedade do coñecemento do século XXI e alcanzando os obxectivos da Axenda 2030. 

j) Proporcionar ó alumnado, especialmente a aqueles con necesidades educativas 

especiais, as estratexias necesarias para enfrontarse a situacións da vida cotiá, a través 

dun maior dominio do inglés, idioma presente nas novas tecnoloxías e a informática. 

k) Preparar ó cidadán europeo para a mobilidade, tal e como se recolle na Axenda 

2030. 

l) Manter a riqueza e a diversidade lingüística. O alumnado deberían alcanzar o 

nivel suficiente no coñecemento das linguas inglesa e castelá, de forma que, ó finalizar 
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o ensino primario, os alumnos fosen capaces de comprender e expresarse con 

corrección, de acordo coa súa idade nas tres linguas.  

m) Mellorar o proceso de ensino - aprendizaxe da lingua inglesa. 

n) Reforzar o desenvolvemento das habilidades e destrezas contempladas no 

currículo oficial da lingua inglesa. 

o) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a 

cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos. 

p) A preparación para o exercicio da cidadanía, para a inserción na sociedade que 

lle rodea e para a participación activa na vida económica, social e cultural, con actitude 

crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes da 

sociedade do coñecemento  

 

4.2 Área. Educación Artística: Plástica. 

 

4.2.1 Obxectivos xerais:  

 

O DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG. 09.09.2014), no seu 

artigo 3º regula cales son os obxectivos da Educación Primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia, sendo os seguintes.  

Artigo 3. Obxectivos da educación primaria 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 

de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 
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crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións 

da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e 

da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

4.2.2 Obxectivos específicos da área de Educación Artística: Plástica.   

a) Ter confianza nas propias realizacións artísticas e gozar co proceso creativo. 

b) Coñecer as propiedades dalgúns materiais comúns e as súas posibilidades de 

utilización frecuente con fins comunicativos, lúdicos e creativos. 

c) Aplicar os coñecementos sobre as características visuais, plásticas e de relación 

espacial de situacións e obxectos do ámbito, para mellorar a actividade expresiva 

e de comunicación icónica. 

d) Desenvolver a sensibilidade e ou gusto por todo o belo e creativo. 

e) Expresar libremente as ideas e os sentimentos a través da elaboración de obras 

artísticas creativas. 

f) Mostrar confianza nas propias capacidades creativas. 

g) Realizar producións artísticas individuais e colectivas. 

h) Valorar e respectar as achegas dos demais na produción dunha obra artística 

común. 
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i) Representar en grupo diferentes roles e situacións da vida cotiá e do mundo da 

fantasía mediante o xogo colectivo, utilizando os recursos expresivos do corpo. 

j) Coñecer algunhas das profesións dos ámbitos artísticos, interesándose polas 

características do traballo dos artistas e gozando como público na observación das 

súas producións. 

4.2.3 Obxectivos específicos da área de Lingua estranxeira: inglés.   

a) Desenvolver a capacidade de expresión e comprensión do alumnado en inglés de 

acordo co nivel correspondente. 

b) Mellorar a calidade da educación que se imparte no centro a través do ensino e 

aprendizaxe das linguas estranxeiras, como parte das competencias básicas. 

c) Potenciar o coñecemento e emprego do inglés para mellorar a capacidade de 

interacción e integración social e laboral do alumnado, tanto no contexto 

próximo como no da Comunidade Europea. 

d) Fomentar entre o alumnado, e mesmo no seo da comunidade educativa, o 

respecto e a tolerancia pola diversidade lingüística e cultural, como cidadáns 

europeos que somos. 

e) Promover a idea de cidadanía europea. 

f) Fomentar o plurilingüismo como recurso favorecedor do acercamento a outras 

culturas. 

g) Preparar para unha sociedade democrática, pluralista, multilingüe e 

multicultural. 
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4.2.4 Contidos. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

A referencia curricular da materia Educación Artística: Plástica está recollida no O DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG. 09.09.2014). A súa implantación será progresiva nos 

seguintes 6 curso académicos tendo a seguinte temporalización.  

 1º EP: curso 2021/2022. 

 2º EP: curso 2022/2023 

 3º EP: curso 2023/2024 

 4º EP: curso 2024/2025 

 5º EP: curso 2025/2026 

 6º EP: curso 2026/2027. 
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1º EP: CURSO 2021/2022. 

 

ÁREA  EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

a 

j 

b 

B1.1. Valoración e respecto polas obras 

plásticas do contorno. 
B1.1. Amosar respecto pola área e polos 

diferentes tipos de expresión plástica. 
EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos 

de expresión plástica. 
CCEC 

CSC 

a 

j 

b 

B1.2. Valoración da limpeza, a orde e a 

presentación ó realizar un traballo. 

B1.3. Satisfacción na manipulación e na 

exploración de diferentes materiais. 

B1.4. Interese por usar adecuadamente 

os instrumentos, os espazos etc.  

B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a 

orde na realización dunha tarefa plástica 

e o seu produto f inal.  

EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do 

coidado do material e da orde para alcanzar o 

resultado f inal proposto.  

CCEC 

CSC 

j 

e 

B1.5. Observación e exploración 

sensorial dos elementos plásticos 

presentes nos ámbitos natural, artif icial 

e artístico. 

B1.6. Descrición de imaxes presentes 

no contexto próximo.  

B1.7. Observación de elementos 

plásticos do ambiente artif icial 

B1.3. Describir calidades e 

características dos materiais, dos 

obxectos e dos instrumentos presentes 

no contexto natural e artif icial.  

EP1.3.1. Describe calidades e características 

de materiais, obxectos e instrumentos 

presentes no contexto natural e artif icial.  

CCEC 

CAA 

EP1.3.2. Identif ica, nomea e debuxa as formas 

básicas. 
CCEC 

CCL  

CMCCT  
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ÁREA  EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

presentes en edif icios, moblaxe urbana, 

luminosos ou sinais.  
EP1.3.3. Identif ica os tamaños. CCEC CMCCT 

EP1.3.4. Identif ica e usa as cores aprendidas. CCEC 

EP1.3.5. Nomea e recoñece as f iguras 

xeométricas básicas e os elementos plásticos.  
CCEC 

CCL 

CMCCT 

EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais 

partes da f igura humana. 
CMCCT 

CCL 

EP1.3.7. Identif ica f iguras xeométricas básicas. CCEC 

CMCCT 

EP1.3.8. Identif ica os diferentes tipos de liña. CCEC 

CMCCT 
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ÁREA  EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e  

j 

B1.8. Descrición verbal de sensacións e 

observacións das obras plásticas. 

B1.9. Observación da obra plástica e 

visual no contexto, en exposicións e en 

museos, e comentarios posteriores 

sobre elas. 

B1.10. Expresión oral das impresións 

que a obra artística xera.  

B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado 

para comentar as obras plásticas 

propias e alleas.  

EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa 

sobre as súas propias creacións plásticas e as 

dos compañeiros e as compañeiras, usando o 

vocabulario axeitado.  

CCL 

CSIEE 

CCEC 

j B1.11. Exploración de distancias, 

percorridos e situacións de obxectos e 

persoas en relación co espazo.  

B1.12. Observación de diferentes 

maneiras de representar o espazo 

(fotografía aérea, planos de vivendas, 

maquetas, mapas etc.).  

B1.5. Identif icar diferentes formas de 

representación do espazo. 
EPB1.5.1. Observa diferentes formas de 

presentar o espazo. 
CCEC 

CAA  

CMCCT 

EPB1.5.2. Explora as distancias, os percorridos 

e as situacións de obxectos e persoas en 

relación ó espazo. 

CCEC 

CAA 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

j B2.1. Uso de diferentes formas, 

texturas e cores nas producións. 
B2.1. Probar en producións propias as 

posibilidades que adoptan as formas, 

EPB2.1.1. Manexa e emprega as diferentes 

texturas naturais e artif iciais.  
CCEC 
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ÁREA  EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

texturas e cores.  EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña 

e experimenta con elas para completar 

debuxos. 

CCEC 

CSIEE 

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e 

experimenta con eles para crear a posteriori 

obras plásticas. 

CCEC 

CAA 

EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas 

producións plásticas. 
CCEC 

j B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 

colaxes, estampaxes, ilustracións, 

volumes, encartado de formas etc. 

B2.3. Manipulación de obxectos para a 

súa transformación (monicreques, 

disfraces, escenarios etc.).  

B2.4. Exploración de recursos dixitais 

para a creación de obras.  

B2.2. Realizar composicións plásticas 

que representen o mundo imaxinario, 

afectivo e social. 

EPB2.2.1. Produce e identif ica obras sinxelas 

usando formas xeométricas básicas.  
CCEC 

CAA 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros 

obxectos empregando as ferramentas e as 

técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar 

pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).  

CCEC 

CSIEE 

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da 

cuadrícula, identif icando e recoñecendo os 

tamaños.  

CCEC 

EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes CCEC 
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ÁREA  EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

despois dunha presentación audiovisual.  CAA 

a 

b 

B2.5. Manipulación adecuada de 

materiais, instrumentos e espazos.  
B2.3. Respectar e coidar os materiais, 

os utensilios e os espazos. 
EPB2.3.1. Respecta as normas 

preestablecidas e coida os materiais, os 

utensilios e os espazos. 

CCEC 

CSC 
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2º EP: CURSO 2022/2023 

ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

▪ j 

▪ e 

▪ B1.1.Exploración sensorial de 

elementos presentes no contorno 

natural (plantas, árbores, minerais, 

animais, auga etc.).  

▪ B1.2. Observación de elementos 

plásticos do entorno artif icial (edif icios, 

mobiliario urbano, luminosos, sinais 

etc.).  

▪ B1.1. Identif icar as diferentes materiais 

e formas de expresión plástica. 

▪ EPB1.1.1. Describe e identif ica as calidades e 

as características dos materiais, dos obxectos 

e dos instrumentos presentes no contexto 

natural e artif icial.  

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ e 

▪ j 

▪ B1.3. Observación comentario da obra 

plástica e visual no contexto, en 

exposicións e en museos. 

▪ B1.4. Curiosidade por descubrir as 

posibilidades artísticas que ofrece o 

contexto. Identif icación de nomes da 

profesión artística. 

▪ B1.5. Descrición de imaxes presentes 

no contexto. 

▪ B1.6. Exploración dos elementos 

plásticos nas imaxes (ilustracións, 

fotografías, cromos, carteis, logos etc.).  

▪ B1.2. Describir oralmente e de forma 

sinxela diferentes formas de expresión 

artística. 

▪ EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados 

para comentar as obras plásticas observadas.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EPB1.2.2. Describe con termos propios da 

linguaxe as características de feitos artísticos e 

os seus creadores presentes no contorno. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ j ▪ B1.7. Manipulación de obxectos cotiáns 

con diferentes texturas e formas.  

▪ B1.3. Identif icar as formas básicas e 

diferentes tonalidades e texturas. 

▪ EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con 

diferentes tonalidades.  

▪ CCL 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ e  ▪ B1.8. Descrición verbal de sensacións e 

observacións.  

▪ CCEC 

▪ EPB1.3.2. Manexa en producións propias as 

posibilidades que adoptan as diferentes formas, 

cores e texturas. 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ e 

 

 

▪ B1.9. Exploración de distancias, 

percorridos e situacións de obxectos e 

persoas en relación co espazo.  

▪ B1.10. Observación de diferentes 

maneiras de representar o espazo 

(fotografía aérea, planos, maquetas, 

mapas etc.). 

 

 

▪ B1.4. Identif icar, describir e 

representar o entorno natural e o 

entorno artif icial.  

▪ EPB1.4.1. Identif ica diferentes formas de 

representación do espazo.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o 

espazo. 

▪ CCEC 

▪ j ▪ B1.11. Experimentación con 

ferramentas nas actividades plásticas e 

con diversos soportes  

▪ B1.5. Manexar as actividades plásticas 

utilizando coa correspondente 

destreza diferentes ferramentas 

(recortar, pegar, encher, traballar con 

pincel, pegamentos etc.).  

▪ EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o 

pegado, o pintado etc. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Exploración de cores, mesturas e 

manchas de cor con diferentes tipos de 

▪ B2.1. Representar de forma persoal 

ideas, accións e situacións valéndose 

▪ EPB2.1.1. Manexa en producións propias as 

posibilidades que adoptan as cores. 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

pintura e sobre diversos soportes.  dos elementos que configuran a 

linguaxe visual. 
▪ EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de 

cores primarias.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.3. Clasif ica e ordena as cores primarias 

( maxenta, cian e amarelo ) e secundarias ( 

verde, violeta e vermello) no círculo cromático, 

e utilízaas con sentido nas súas obras.   

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores frías 

e cálidas, e aplica estes coñecementos para 

transmitir diferentes sensacións nas 

composicións plásticas que realiza. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ J 

▪ b 

▪ B2.2. Indagación sobre as posibilidades 

plásticas e expresivas dos elementos 

naturais e artif iciais do entorno próximo. 

▪ B2.2. Identif icar o entorno próximo e o 

imaxinario, explicándoo con  linguaxe 

plástica adecuada ás súas 

características. 

▪ EPB2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o plano ao 

representar o entorno próximo e o imaxinario. 

▪ CCEC 

▪ EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que 

representan o mundo imaxinario, afectivo e 

social.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.3. Elaboración de debuxos, pinturas, 

colaxes, estampaxes, encartados, 

ilustracións etc.  

▪ B2.3. Realizar composicións 

bidimensionais e tridimensionais 

segundo un desexo de expresión, 

▪ EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e o 

encartado para crear obras bidimensionais e 

tridimensionais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B2.4. Manipulación e transformación de 

obxectos para o seu uso noutras 

actividades escolares.  

coas técnicas aprendidas. ▪ EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para 

realizar unha obra persoal con limpeza e 

precisión.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ g 

▪ B2.5. Experimentación con tipos de 

liñas (curva, recta, quebrada etc.).  

▪ B2.6. Exploración das liñas que 

delimitan contornos e do espazo que 

delimita a forma aberta, pechada, plana 

e en volume.  

▪ B2.4. Utilizar nas súas representacións 

distintos tipos de liñas (curva, 

quebrada, recta etc.) e formas 

xeométricas. 

▪ EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos 

debuxos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EP2.4.2. Emprega ferramentas básicas do 

debuxo (regra e escuadro) para realizar 

diferentes formas xeométricas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar 

as proporcións das formas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ j 

▪ h 

▪ B2.7. Exploración visual e táctil da 

f igura humana.  

▪ B2.5. Recoñecer as partes principais 

da f igura humana. 

▪ EP2.5.1. Debuxa a f igura humana e diferencia 

as principais partes.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ i 

▪ B2.8. Exploración de recursos dixitais 

para a creación de obras artísticas. 

▪ B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar 

a expresividade de diversos materiais 

e soportes audiovisuais. 

▪ EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois 

dunha presentación audiovisual.  

▪ CCEC 

▪ EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas 

despois de recoller información por medios 

audiovisuais. 

▪ CCEC 

▪ CD 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ a 

▪ j 

▪ B2.9. Interese por usar axeitadamente e 

de maneira progresiva os instrumentos, 

os materiais e os espazos.  

▪ B2.10. Satisfacción coa manipulación e 

a exploración dos materiais.  

▪ B2.7. Coidar, respectar e utilizar 

axeitadamente os materiais, os 

utensilios e os espazos. 

▪ EP2.7.1. Coida o material e respecta as 

normas preestablecidas.  

▪ CSC 

▪ a 

▪ j 

▪ c 

▪ B2.11. Interese polo traballo individual e 

colectivo confiando nas posibilidades da 

produción artística.  

▪ B2.12. Respecto polas contribucións 

dos compañeiros e das compañeiras, e 

disposición para resolver as diferenzas.  

▪ B2.8. Elaborar os traballos 

individualmente e en grupo.  

▪ EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual 

e colabora no grupo para a consecución dun f in 

colectivo.  

▪ CSC 
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3º EP: CURSO 2023/2024 

ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

▪ e 

▪ j 

▪ 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.  

▪ CCL 

▪ CAA  

▪ 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.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EPB1.1.3. Identif ica e coñece os termos 

propios da linguaxe plástica.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ j 

▪ 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 

identif icación 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. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EPB1.2.2. Identif ica a posición dos elementos 

plásticos tendo en conta as técnicas espaciais.  

▪ CCEC 

▪ CCL 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ j 

▪ b 

▪ 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. Clasif icar texturas, formas e 

cores atendendo a distintos criterios.  

▪ EPB1.3.1. Clasif ica texturas e tonalidades de 

formas naturais e artif iciais exploradas desde 

diferentes ángulos e posicións. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.3.2. Clasif ica texturas, formas e cores 

atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes 

texturas, liñas, formas e cores nas 

composicións artísticas.  

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ j 

▪ a 

▪ b 

 

 

 

 

▪ 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. Identif icar e valorar 

recoñecidos/as autores/as e as súas 

obras máis signif icativas, facendo 

fincapé na cultura propia.  

▪ EPB1.4.1. Describe varias profesións 

relacionadas coas artes plásticas.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ EPB1.4.2. Procura información sobre artistas 

plásticos/as da cultura propia e de outras, e 

sobre a súa obra. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas 

de expresión de autores/as e a súa obra, 

empregando as tecnoloxías da información. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis 

representativas. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CCL 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Planif icación 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 f inal. 

▪ EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e 

mesturadas) e tonalidades cunha intención 

estética, manexando diferentes técnicas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 

para a composición de obras. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.3. Manexa material diverso nas 

producións plásticas, explorando diversas 

técnicas e actividades manipulativas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais 

de diferentes texturas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.5. Completa f iguras seguindo as liñas 

como guía. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, 

encartado e pegado. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia 

para copiar e representar modelos, de maneira 

proporcionada.  

▪ CCEC 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza 

e precisión, manexando diferentes técnicas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a 

partir do eixe de simetría. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co 

recorte e o pegado. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.11. Debuxa a f igura humana, usando a 

cuadrícula para alcanzar as proporcións 

axeitadas.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ j 

▪ B2.4. Selección e uso responsable de 

materiais apropiados segundo as súas 

posibilidades plásticas e o f in 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. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ j 

▪ i 

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para buscar material para 

as súas creacións artísticas. 

▪ CCEC 

▪ CD 
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4º EP: CURSO 2024/2025 

ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

▪ e 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.1. Comunicación das apreciacións 

obtidas por observación. 

▪ B1.2. Elaboración de carteis con 

diversa información aplicando os 

coñecementos plásticos adquiridos. 

▪ B1.3. Creación de imaxes  para textos 

dados para secuenciar unha historia ( 

romance, cantiga, … ). 

▪ B1.1. Aproximarse á lectura, análise e 

interpretación da arte e as imaxes 

f ixas e en movemento nos seus 

contextos culturais e históricos, 

comprendendo, de maneira crítica, o 

signif icado e función social, sendo 

capaz de elaborar imaxes novas a 

partir dos coñecementos adquiridos. 

▪ EPB1.1.1.  Analiza, de maneira sinxela e 

utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes f ixas  

atendendo ao tamaño, formato, elementos 

básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz, 

función, ... ). 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa 

información considerando os conceptos de 

tamaño, equilibrio, proporción e cor, e 

engadindo textos utilizando a tipografía máis 

axeitada á súa función. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EPB1.1.3. Secuencia unha historia en 

diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e 

textos seguindo o patrón do cómic. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral 

e escrita, o contido das imaxes dunha obra 

artística concreta.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 



Proxecto. CENTRO PLURILINGÜE. CURSO 2021/2022 

CEIP MANUEL SUEIRO 
 

Páxina 34 de 70 
 

ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ j 

▪ b 

▪ B1.4. Observación de materiais 

empregados nas obras plásticas. 

▪ B1.5. Valoración do coñecemento de 

diferentes códigos artísticos como 

medios de expresión de sentimentos e 

ideas. 

▪ B1.6. Clasif icación de texturas e 

tonalidades, e apreciación de formas 

naturais e artif iciais, exploradas desde 

diferentes ángulos e posicións. 

▪ B1.2. Recoñecer e identif icar as 

formas naturais e artif iciais, as 

texturas, os códigos e as técnicas 

básicas das obras plásticas, e 

expresar as súas diferenzas. 

▪ EPB1.2.1. Representa formas naturais e 

artif iciais presentes no contexto, utilizando 

instrumentos, técnicas e materiais adecuados 

na súa obra persoal.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB1.2.2. Clasif ica texturas, formas e cores, 

atendendo a distintos criterios (similitude, 

diferenza, tacto, dureza etc.) 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.3. Identif ica a influencia dos fondos de 

cor.  

▪ CCEC 

▪ EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral 

e escrita o contido das imaxes nunha obra 

artística.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB1.2.5. Identif ica as formas de representar a 

f igura humana nas obras. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ j 

▪ e 

▪ i 

▪ B1.7. Interese por procurar información 

sobre as producións artísticas e por 

comentalas. 

▪ B1.8. Indagación sobre as calidades de 

diferentes materiais e uso que se fai 

deles en distintas representacións.  

▪ B1.9. Uso dos recursos dixitais na 

procura da información.  

▪ B1.3. Identif icar determinados/as 

artistas e amosar interese por coñecer 

as formas de expresión das súas 

obras máis representativas.  

▪ EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas 

coas artes plásticas e visuais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB1.3.2. Procura información sobre artistas 

plásticos/as da propia cultura ou alleos, en 

relación coas características da súa obra.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CD 

▪ EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as 

apreciacións persoais sobre as obras plásticas 

dun autor ou dunha autora cun criterio artístico. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ j 

▪ e 

▪ b 

▪ B1.10. Valoración do contido 

informativo que as imaxes 

proporcionan. 

▪  B1.4. Interpretar o contido das imaxes 

e das representacións do espazo 

presentes no contexto, identif icando 

▪ EPB1.4.1. Interpreta e valora a información 

obtida de imaxes no contexto social, e elabora 

e comunica informacións básicas.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.11. Comunicación das apreciacións 

obtidas dunha imaxe. 

▪ B1.12. Observación de elementos para 

estudo de escalas e proporcións. 

▪ B1.13. Indagación sobre as maneiras 

de representar o espazo. 

as posicións dos elementos plásticos 

no espazo.  
▪ EPB1.4.2. Identif ica a posición dos elementos 

plásticos tendo en conta técnicas espaciais. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Procura das posibilidades da cor 

en contrastes, variacións e 

combinacións, apreciando os 

resultados sobre diferentes soportes. 

▪ B2.2. Uso de diferentes texturas para 

as representacións (area, tecidos, 

papel etc.). 

▪ B2.3. Exploración das calidades dos 

materiais e o tratamento non 

convencional destes (pintura 

esparexida, por chorro etc.). 

▪ B2.4. Emprego de distintos soportes 

nas creacións. 

▪ B2.5. Curiosidade por coñecer as 

posibilidades plásticas dos materiais.  

▪ B2.6. Construción de móbiles, 

estruturas e volume. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar materiais, 

técnicas e códigos diversos que se 

utilizan nas producións artísticas. 

▪ EPB2.1.1. Representa formas naturais e 

artif iciais con diferentes formas, cores, texturas 

e materiais.  

▪ CCEC 

▪ EPB2.1.2. Consegue dar sensación de 

profundidade e volume ás súas creacións.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

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

tonalidade con sentido estético, de forma cada 

vez máis autónoma. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais 

téxtiles de refugo.  

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EPB2.1.5. Experimenta con materiais e 

texturas para creacións orixinais, integrándoos 

de diferentes maneiras.  

▪ CAA 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B2.7. Construción de estruturas 

sinxelas para representacións teatrais. 
▪ EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, 

plumas etc. para os debuxos usando liñas 

grosas, f inas, sombras, manchas etc.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da 

esfumaxe. 

▪  CCEC 

▪ EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, 

témperas etc.) con f inalidade estética.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.9. Identif ica as formas en que está 

representada a f igura humana nas obras 

plásticas.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB2.1.10. Representa imaxes usando 

diferentes características da cor. 

▪ CCEC 

▪ EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e 

texturas (arxila, tecidos, papel etc.) para as 

súas creacións plásticas.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con 

precisión, con distintos materiais e texturas, 

creando formas tridimensionais. 

▪ CCEC 

▪ j 

▪ g 

▪ B2.8. Experimentación das dimensións 

e das proporcións dunha mesma forma 

▪ B2.2. Realizar composicións plásticas 

con f iguras xeométricas, manexando 

▪ EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un 

elemento que estrutura o espazo gráfico. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b en diferentes posicións. 

▪ B2.9. Experimentación das 

posibilidades de representación con 

liñas grosas, f inas, continuas, 

descontinuas e xeométricas. 

▪ B2.10. Realización de fotografías: 

enfoque e planos.  

▪ B2.11. Aplicación en producións 

propias de aspectos observados en 

obras artísticas. 

▪ B2.12. Utilización de recursos dixitais e 

audiovisuais para a elaboración de 

obras artísticas.  

ferramentas básicas de precisión e 

utilizando escalas e proporcións. 
▪ EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con 

precisión, coa axuda das ferramentas básicas 

(regra, escuadro e cartabón). 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de 

perspectiva á construción de estruturas e á 

transformación do espazo. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión 

utilizando ferramentas básicas. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e 

proporcións axeitadas para representar 

obxectos. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con 

f iguras xeométricas, apreciando o valor 

expresivo da cor. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través 

dun eixe de simetría. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.13. Compilación impresa e dixital 

sobre manifestacións artísticas. 

▪ B2.14. Interese pola procura da 

▪ B2.3. Utilizar e manexar as novas 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como medio de 

información, investigación e deseño. 

▪ EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos 

tecnolóxicos para obter información sobre o 

contexto artístico e cultural para as súas 

producións.  

▪ CCEC 

▪ CD 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ d información artística. 

▪ B2.15. Interpretación da información.  

▪ B2.16. Inicio no uso dos medios 

audiovisuais e dixitais para a creación 

de obras plásticas. 

▪ EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos 

tecnolóxicos básicos para a elaboración das 

propias creacións. 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital 

para as organizar e as transformar nunha 

produción propia (novela, historieta, cartel, 

mural, esquematización dunha lección da clase 

etc.).  

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para coñecer expresións 

artísticas e culturais dos pobos do mundo.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ b 

▪ j 

▪ B2.17. Establecemento de ordes e 

pautas para seguir. 

▪ B2.18. Interese por axustar o proceso 

creativo ás intencións previstas, 

mediante bosquexos ou deseños. 

▪ B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, 

dos medios de comunicación e da 

internet para obter información que lle 

sirva para planif icar e organizar os 

procesos creativos, así como para 

coñecer e intercambiar informacións 

con outro alumnado. 

▪ EPB2.4.1. Organiza e planif ica o seu propio 

proceso creativo partindo da idea, recollendo 

información bibliográfica, dos medios de 

comunicación ou da internet, desenvolvéndoa 

en esbozos e elixindo os que mellor se 

adecúan aos seus propósitos  na obra f inal, 

sen utilizar elementos estereotipados, sendo 

capaz de compartir cos compañeiros e 

compañeiras o proceso e o produto f inal 

obtido. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CSC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para 

axustar o proceso de creación individual ou en 

grupo, e presenta os traballos con orde e 

limpeza. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ j 

▪ B2.19. Uso responsable de 

instrumentos, materiais e espazos. 

▪ B2.20. Selección axeitada de materiais 

e espazos.  

▪ B2.5. Coidar e usar correctamente os 

materiais, os instrumentos e os 

espazos,  

▪ EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e 

limpeza, e usa de forma responsable e 

axeitada os materiais, os instrumentos e os 

espazos.  

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e 

limpeza, respectando as normas e as 

indicacións establecidas, e crea hábitos de 

traballo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de 

forma apropiada e responsable, segundo as 

súas posibilidades plásticas e os resultados 

marcados.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

 

  



Proxecto. CENTRO PLURILINGÜE. CURSO 2021/2022 

CEIP MANUEL SUEIRO 
 

Páxina 41 de 70 
 

 

5º EP: CURSO 2025/2026 

ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

▪ j 

▪ e 

▪ B1.1. Indagación sobre as posibilidades 

plásticas dos elementos naturais e o seu uso 

con f ins expresivos. 

▪ B1.1. Distinguir as diferenzas 

fundamentais entre as imaxes f ixas e 

en movemento, clasif icándoas 

seguindo patróns aprendidos. 

▪ EPB1.1.1. Recoñece as imaxes f ixas e en 

movemento e clasifícaas 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

▪ j 

▪ e  

▪ B1.2. Exploración das posibilidades de 

materiais, texturas, formas, cores etc. sobre 

diferentes soportes.  

▪ B1.3. Análise da interrelación dos códigos e a 

intencionalidade comunicativa. 

▪ B1.4. Interese por aplicar ás representacións 

plásticas os descubrimentos obtidos na 

exploración de materiais. 

▪ B1.5. Exploración das posibilidades 

expresivas da liña segundo a forma, a 

dirección, a situación espacial e a sensación 

de movemento e de repouso. 

▪ B1.2. Identif icar e describir os 

materiais, utensilios e soportes, 

texturas, formas e colores; 

comprobando as posibilidades que 

achegan para a creación artística. 

▪ EPB1.2.1. Identif ica os recursos e os 

materiais utilizados para elaborar unha 

obra. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de 

materiais, texturas, formas e cores 

aplicadas sobre diferentes soportes. 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ j 

▪ e 

▪ B1.6. Documentación, rexistro  e valoración  

de formas artísticas  e artesanais 

representativas da expresión cultural. 

▪ B1.7. Realización de fotografías (enfoque e 

planos)  para  enriquecer un informe, para 

recoller actividades de centro, para ilustrar 

unha noticia,… 

▪ B1.3. Aproximarse á lectura, análise e 

interpretación da arte e as imaxes f ixas 

e en movemento nos seus contextos 

culturais e históricos, comprendendo, 

de maneira crítica, o signif icado e 

función social, sendo capaz de 

elaborar imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

▪ EPB1.3.1 . Coñece a evolución da 

fotografía desde o branco/negro á cor, do 

formato papel ao dixital, e valora as 

posibilidades que proporciona a tecnoloxía. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB 1.3.2. Realiza fotografías  utilizando 

medios tecnolóxicos, analizando, a 

posteriori, se o encadre é o máis axeitado 

para  o propósito inicial. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB 1.3.3. Recoñece os diferentes temas 

da fotografía. 

▪ CCEC 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

▪ j 

▪ e 

▪ B2.1. Uso de texturas para caracterizar 

imaxes e obxectos, e para o tratamento de 

imaxes dixitalizadas.  

▪ B2.2. Preparación de documentos propios da 

comunicación artística: carteis, programas e 

guías. 

▪ B2.3. Disposición á orixinalidade e á 

espontaneidade á hora de plasmar ideas.  

▪ B2.1. Experimentar coas imaxes como 

unha ferramenta para deseñar 

documentos de información e 

comunicación (carteis, guías, folletos 

etc.)  

▪ EPB2.1.1. Realiza composicións que 

transmitan emocións e sensacións 

básicas, utilizando distintos elementos e 

recursos para os axustar ás necesidades.  

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o 

seu propio anuncio. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ j 

▪ e 

▪ a 

▪ B2.4. Comparación entre as formas que a 

representación do espazo adopta en 

diferentes áreas ou ámbitos, como mapas de 

estradas, guías, pintura de paisaxes e planos. 

▪ B2.5. Construción de estruturas e 

transformación de espazos usando nocións 

métricas e de perspectiva.  

▪ B2.6. Establecemento de revisións e reflexión 

sobre o traballo.  

▪ B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, 

individualmente e en grupo; 

manexando as ferramentas básicas do 

debuxo xeométrico.  

▪ EPB2.2.1. Confecciona planos, e mapas 

simples coa axuda das ferramentas 

básicas, individualmente e en grupo. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos 

que estruturan o espazo gráfico 

(cuadrícula).  

▪ CCEC 

▪ CMCT 

▪ EPB2.2.3. Participa nas actividades 

propostas e amosa interese por elas, 

colaborando sempre que se trate dun 

traballo en grupo 

▪ CSC 

▪ j 

▪ e 

▪ B2.7. Análise das formas de representación 

de volumes no plano segundo o punto de 

vista ou a situación no espazo.  

▪ B2.8. Representación con distinta 

intencionalidade de formas abertas e 

pechadas, e dos límites e contornos e 

superficies.  

▪ B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 

obras tridimensionais con diferentes 

materiais. 

▪ EPB2.3.1. Representa con claroscuro a 

sensación espacial de composicións 

volumétricas.  

▪ CCEC 

▪ CCL  

▪ EPB2.3.2. Experimenta coa superposición 

de planos para crear volume. 

▪ CCEC 

▪ CMCT 

▪ EPB2.3.3. Utiliza a liña horizontal como 

elemento expresivo para proporcionar 

sensación de profundidade.  

▪ CCEC 

▪ CMCT 

▪ EPB2.3.4. Combina e analiza as cores 

para as utilizar correctamente na 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

composición. 

▪ EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das 

texturas achegadas polos lapis de cores e 

as ceras. 

▪ CCEC 

▪ EPB2.3.6. Constrúe obxectos 

tridimensionais. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ j 

▪ h 

▪ B2.9. Uso de texturas para caracterizar 

obxectos e imaxes.  

▪ B2.10. Aplicación da posibilidade expresiva 

da liña, segundo a forma, a dirección, a 

situación no espazo e a sensación de 

movemento ou repouso.  

▪ B2.11.  Recreación de espazos imaxinados 

aplicando conceptos básicos de composición, 

equilibrio e proporción.  

▪ B2.4. Representa, de forma persoal, 

ideas, accións e situacións valéndose 

dos elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

▪ EPB2.4.1. Debuxa formas, f iguras e 

elementos do contexto con dimensións, 

proporcións, cores e tamaños axeitados.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.4.2.  Organiza os espazos das súas 

producións bidimensionais, utilizando 

conceptos básicos de composición, 

equilibrio e proporción. 

▪ CCEC 

▪ CMCT 

▪ EPB2.4.3. Analiza e compara as texturas 

naturais e artif iciais, así como as texturas 

visuais e táctiles, sendo capaz de realizar  

traballos artísticos utilizando estes 

coñecementos.  

▪ CCEC 

▪ CMCT 

▪ EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de ▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

obras plásticas. ▪ CMCT 

▪ EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, 

animais e casas, partindo dun bosquexo. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ B2.12. Constancia e esixencia progresiva no 

proceso de realización de tarefas plásticas 

aplicando estratexias creativas e respectando 

as normas previamente establecidas.  

▪ B2.13. Seguimento das normas e d as 

instrucións de manexo e conservación de 

instrumentos, materiais e espazos.  

▪ B2.14. Asunción de responsabilidades no 

traballo individual e colectivo.  

▪ B2.5. Participar con interese, coidando 

e respectando o material, os utensilios 

e os espazos, desenvolvendo a 

iniciativa e a creatividade, respectando 

as normas e as regras previamente 

establecidas.  

▪ EPB2.5.1. Valora os elementos e os 

recursos empregados para conseguir o 

efecto que máis se axuste ao resultado 

f inal. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, 

os utensilios e os espazos utilizados.  

▪ CSC 

▪ EPB2.5.3. Participa e amosa interese 

polas actividades propostas, colaborando 

na recollida e na organización do material.  

▪ CSC 

▪ h 

▪ b 

▪ B2.15. Elaboración de deseños previos á 

realización dunha obra para chegar ao 

resultado f inal con orde e limpeza.  

▪ B2.16. Establecemento de protocolos de 

organización, orde, limpeza e presentación.  

▪ B2.6. Amosar interese polo traballo, 

apreciando e valorando a correcta 

realización de actividades e a 

presentación.  

▪ EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos 

utilizando os coñecementos aprendidos.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e 

limpeza respectando as normas e 

indicacións establecidas.  

▪ CSC 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a 

aplicación, apreciando a correcta 

realización dos exercicios e actividades. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ i 

▪ j 

▪ B2.17. Documentación sobre producións 

artísticas nos medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información e da comunicación 

para un sinxelo tratamento das imaxes, o 

deseño, a animación e a difusión dos 

traballos elaborados.  

▪ B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías 

da información e da comunicación 

como medio de información, 

investigación e deseño. 

▪ EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías 

para se iniciar no deseño dixital, no 

tratamento de imaxes ou na animación.  

▪ CD 

▪ CCEC 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

▪ h 

▪ j 

▪ B3.1. Exploración das posibilidades da liña 

recta para iniciar os traballos de xeometría. 

▪ B3.2. Seguimento de normas e das 

instrucións de manexo das ferramentas 

básicas do debuxo técnico.  

▪ B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas 

básicas do debuxo xeométrico. 

▪ EPB3.1.1 Coñece e usa as principais 

ferramentas básicas do debuxo xeométrico 

(regra, escuadro, cartabón, semicírculo 

etc.)  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas 

paralelas.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.3. Traza ángulos rectos, de 30 e 

de 60 graos utilizando as ferramentas 

básicas. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.4. Manexa os efectos visuais da 

perspectiva para debuxar triángulos e 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

cuadriláteros. 

▪ EPB3.1.5. Representa e aplica 

adecuadamente o eixe de simetría. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.6. Representa formas xeométricas 

con precisión e coa axuda da cuadrícula e 

as ferramentas básicas. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

 

  



Proxecto. CENTRO PLURILINGÜE. CURSO 2021/2022 

CEIP MANUEL SUEIRO 
 

Páxina 48 de 70 
 

6º EP: CURSO 2026/2027. 

 

ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

▪ j 

▪ e  

▪ b  

▪ B1.1. Indagación e apreciación das 

posibilidades plásticas e expresivas dos 

elementos naturais e artif iciais do contexto 

próximo. 

▪ B1.2. O contexto natural, artif icial e 

artístico: posibilidades plásticas dos 

elementos naturais e o seu uso con f ins 

expresivos.  

▪ B1.3. Elaboración de protocolos para a 

observación sistemática de aspectos, 

calidades e características notorias e sutís 

das imaxes.  

▪ B1.1. 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.  

▪ EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades 

e características das obras artísticas seguindo un 

protocolo.  

▪ CCL  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción 

visual para interpretar imaxes.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de 

elaboración dunha composición plástica. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos 

plásticos nas imaxes e nas composicións 

plásticas. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre as formas 

xeométricas do seu contexto próximo.  

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, 

formas, cores e materiais aplicados sobre 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

soportes distintos. 

▪ j 

▪ e 

▪ b 

▪ B1.4. Indagación sobre o uso artístico dos 

medios audiovisuais e tecnolóxicos para o 

traballo con fotografías.  

▪ B1.5. Documentación sobre a evolución da 

fotografía e valoración das posibilidades do 

formato dixital actual.  

▪ B1.6. Valoración do cine de animación 

como ferramenta de aprendizaxe. 

▪ B1.7. Secuenciación dunha historia, unha 

novela e unha canción, con imaxes e textos 

explicativos.  

▪ B1.8. Elaboración de carteis aplicando 

coñecementos plásticos e audiovisuais.  

▪ B1.9. Iniciación a sinxelas obras de 

animación tendo en conta o son, a 

montaxe, o guión e a realización. 

▪ B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e 

a interpretación da arte e as imaxes 

f ixas e en movemento nos seus 

contextos culturais e históricos, 

comprendendo de maneira crítica o 

signif icado e a función social, con 

capacidade para elaborar imaxes novas 

a partir dos coñecementos adquiridos. 

▪ EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando 

a terminoloxía axeitada imaxes f ixas atendendo 

ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos 

(puntos, rectas, planos, cores, luz e función). 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.2 Coñece a evolución da fotografía desde 

o branco e negro á cor, do formato de papel ao 

dixital, e valora as posibilidades que trae consigo 

a fotografía. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía. ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios 

tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación 

do encadramento ao propósito inicial. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.5. Recoñece o cine de animación como 

un xénero do cine e comenta o proceso 

empregado para a creación, a montaxe e a 

difusión dunha película de animación, realizado 

tanto coa técnica tradicional como coa técnica 

actual. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas 

que incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón 

do cómic. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación 

para familiarizarse cos conceptos elementais da 

creación audiovisual: guión, realización, montaxe, 

son. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ j 

▪ i 

▪ a 

▪ B1.10. Valoración dos medios de 

comunicación e das novas tecnoloxías da 

información e da comunicación como 

instrumentos de coñecemento, produción e 

satisfacción.  

▪ B1.11. Uso das tecnoloxías da información 

e da comunicación para coñecer as 

manifestacións do patrimonio cultural e 

artístico dos pobos (autores e autoras, 

obras e documentación).  

▪ B1.12. Uso intencionado da imaxe como 

instrumento de comunicación. 

▪ B1.13. A protección de datos. Dereito á 

propia imaxe.  

▪ B1.3. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación  de xeito 

responsable para a busca, creación e 

difusión de imaxes f ixas e en 

movemento. 

▪ EPB1.3.1. Manexa programas informáticos 

sinxelos de elaboración e retoques de imaxes 

dixitais (copiar, pegar, modif icar tamaño, cor, brilo, 

contraste, …) que lle serven para a ilustración de 

textos. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións 

para a difusión de imaxes propias ou alleas, e 

respecta a propiedade intelectual de cada 

persoa.. 

▪ CSC 

▪ CD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Aplicación de recursos gráficos para 

a expresión de emocións, ideas e accións. 

▪ B2.2. Disposición á orixinalidade, a 

espontaneidade e a plasmación de ideas, 

sentimentos e vivencias de forma persoal e 

autónoma, na creación dunha obra 

artística.  

▪ B2.3. Recreación de espazos, aplicando 

conceptos artísticos básicos (equilibrio e 

composición). 

▪ B2.1. 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. 

▪ EPB2.1.1. 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. 

▪ CCEC 

▪ CAA CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten 

emocións básicas (calma, violencia, alegría, 

tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 

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

▪ EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, 

accións e situacións.  

▪ EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas 

gráficas con creatividade e soltura.  

▪ EPB2.1.5. Valora os elementos e os recursos 

empregados para alcanzar o efecto que máis se 

axuste ás propias necesidades.  

▪ EPB2.1.6. Distingue e explica as características 

da cor en canto a súa luminosidade, tono e 

saturación, aplicándoas cun propósito concreto 

nas súas producións. 

▪ EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a partir da 

aplicación da cor.  
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB2.1.8. Executa composicións pareadas nas 

que aparecen as cores complementarias 

respectivas. 

▪ EPB2.1.9. Debuxa formas, f iguras e elementos do 

contexto con dimensións, proporcións, tamaños e 

cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.). 

▪ EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía aprendida o 

propósito dos seus traballos e as características 

dos mesmos.  

▪ j 

▪ b  

▪ B2.4. Análise das formas de representación 

de volume.  

▪ B2.5. Elaboración de obxectos 

tridimensionais con distintos materiais. 

▪ B2.6. Comparación entre as formas que 

adopta a representación do espazo en 

diferentes áreas ou ámbitos. 

▪ B2.2. Representar volumes utilizando 

recursos como cores, claroscuros, corte, 

dobra e encartado. 

▪ EPB2.2.1. Representa con claroscuro a sensación 

espacial de composicións volumétricas sinxelas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.2.2. Experimenta coa superposición de 

planos para crear volumes. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal como elemento 

expresivo para proporcionar sensación de 

profundidade.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando 

o recorte, o encartado e o pegado de pezas de 

diversas formas, utilizando diversos tipos de 

materiais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ d  

▪ j 

▪ B2.7. Coñecemento e valoración de 

identif icadores artísticos de diferentes 

culturas. 

▪ B2.8. Interese por coñecer producións do 

patrimonio cultural e artístico dos pobos.  

▪ B2.9. Valoración do patrimonio cultural e 

artístico para a satisfacción con eles e para 

a súa conservación.  

▪ B2.10. Elaboración de documentos 

relacionados con obras, creadores e 

creadoras, e manifestacións artísticas. 

▪ B2.3. Coñecer as manifestacións 

artísticas máis signif icativas que forman 

parte do patrimonio artístico e cultural, e 

adquirir unha actitude de respecto e 

valoración dese patrimonio.  

▪ EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as 

manifestacións artísticas máis importantes do 

patrimonio cultural e artístico español, 

nomeadamente aquelas que foron declaradas 

Patrimonio da Humanidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen 

os museos de coñecer obras de arte expostas 

neles e goza con elas.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB2.3.3. Coñece algunha profesión do ámbito 

artístico, interésase polas características do 

traballo de artistas e artesáns ou artesás, e goza 

como público coa observación das súas 

producións.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ i 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.11. Emprego dos medios audiovisuais e 

novas tecnoloxías da información e da 

comunicación para o tratamento de imaxes, 

deseño, animación e difusión dos traballos 

elaborados.  

▪ B2.12. Preparación de documentos propios 

da comunicación artística.  

▪ B2.4. Utilizar as TIC para a busca e 

tratamento de imaxes, como 

ferramentas para deseñar documentos.  

▪ EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como fonte de información e 

documentación para a creación de producións 

propias.  

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EPB2.4.2. Manexa programas informáticos 

sinxelos de elaboración e retoques de imaxes 

dixitais (copiar, pegar; modif icar tamaño, cor, 

brillo, contraste etc.) que serven para a ilustración 

de textos.  

▪ CD 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios 

da comunicación artística (carteis, guías ou 

programas). 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ a 

▪ b  

▪ j  

▪ B2.13. Elaboración de producións plásticas 

utilizando técnicas mixtas, elixindo as 

técnicas, os instrumentos e os materiais de 

acordo coas súas características e coa súa 

f inalidade.  

▪ B2.14. Asunción de responsabilidade no 

traballo propio (constancia e esixencia 

progresiva) e no traballo cooperativo 

(respecto polas achegas e as disposicións 

das demais persoas).  

▪ B2.15. Realización individual ou en grupo, 

con establecemento de momentos de 

revisión e de reflexión sobre o proceso 

seguido. 

▪ B2.5. Realizar producións plásticas, 

participando con interese e aplicación 

no traballo individual ou de forma 

cooperativa, 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.  

▪ EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de 

escoller as técnicas e os instrumentos máis 

axeitados para conseguir unha f inalidade 

determinada.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e 

os espazos.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo individual 

e colabora no grupo para a consecución dun f in 

colectivo, respectando as iniciativas de cada 

compañeiro ou compañeira.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades 

propostas, apreciando a realización correcta, 

precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 

actividades. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

▪ g 

▪ b 

▪ j  

▪ B3.1. Elaboración de composicións 

plásticas partindo de conceptos 

xeométricos da realidade do alumnado.  

▪ B3.1. Identif icar conceptos xeométricos 

na realidade que rodea o alumnado, en 

relación cos conceptos xeométricos 

▪ EPB3.1.1. Identif ica os conceptos de 

horizontalidade e verticalidade, e utilízaos nas 

súas composicións con f ins expresivos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer e 

comprender o termo de escala. 

▪ B3.3. Apreciación das posibilidades 

plásticas e expresivas das estruturas 

xeométricas.  

▪ B3.4. Construción de estruturas e 

transformación de espazos usando nocións 

métricas e de perspectiva. 

▪ B3.5. Uso dos instrumentos básicos do 

debuxo xeométrico para compor unha 

creación artística partindo dos polígonos 

elementais.  

recollidos na área de matemáticas coa 

súa aplicación gráfica. 
▪ EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e 

perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o 

milímetro como unidade de medida habitual 

aplicada ao debuxo técnico. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.4. Suma e resta segmentos utilizando a 

regra e o compás. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.5. Calcula graficamente a mediatriz dun 

segmento utilizando a regra e o compás. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o 

raio. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, 

catro e seis partes iguais, utilizando o material 

propio do debuxo técnico. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á 

construción de estrelas e elementos f lorais aos 

que posteriormente lles dá cor.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB3.1.9. Continúa series con motivos 

xeométricos (rectas e curvas) utilizando unha 

cuadrícula propia facilitada cos instrumentos 

propios do debuxo técnico. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB3.1.10. Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 

30 graos utilizando o escuadro e o cartabón. 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.11. Analiza a realidade descompóndoa en 

formas xeométricas básicas e trasladándoa a 

composicións bidimensionais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB3.1.12. Identif ica nunha obra bidimensional 

formas xeométricas simples.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando 

formas xeométricas suxeridas polo ou pola 

docente. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de 

escala e é capaz de aplicalo cambiando a escala 

dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.15. Recoñece, clasif ica e constrúe os 

polígonos elementais, apreciando as súas 

diferenzas e similitudes. 

▪ CMCET 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCA CIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ j 

▪ g 

▪ b 

▪ B3.6. Exploración e uso adecuado do 

material de debuxo técnico, coa f inalidade 

de atopar o máis apropiado para o 

resultado f inal. 

▪ B3.2. Iniciarse no coñecemento e no 

manexo dos instrumentos e dos 

materiais propios do debuxo técnico, e 

empregalo adecuadamente. 

▪ EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da 

utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e 

valora a precisión dos resultados.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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4.3 Competencia clave. 

 1
o
. Comunicación lingüística (CCL). 

o Mostrar a capacidade de expresarse nas linguas que se están a empregar 

na sección bilingüe. 

o Dispoñer das destrezas orais á hora de realizar una tarefa. 

o Facer uso dos recursos da área para expresar as ideas e as sensacións que 

suxire una obra plástica. 

o Adquirir expresións de uso cotiá, como a linguaxe técnica propia 

materia. 

 3
o
. Competencia dixital (CD). 

o Empregar distintas fontes para a busca de información 

o Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 

o Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

o Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

o Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar 

a vida diaria.  

o Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 

 4
o
. Aprender a aprender (CAA). 

o Adquirir habilidades para desenvolver as capacidades intelectuais 

propias. 

o Coñecer as características do proceso de aprendizaxe individual e de 

grupo. 

o Adoptar actitudes positivas cara o esforzo persoal. 

o Sentir curiosidade e gusto por facer as cousas ben feitas. 

o Coñecer e utilizar estratexias e técnicas de aprendizaxe e traballo 

individual. 

o Lograr e valorar a regularidade e constancia de traballo diario. 

o Coñecer as principais estratexias para mellorar a atención e a 

memorización. 

o Coñecer e utilizar diferentes fontes e recursos de información. 
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o Analizar e avaliar os erros cometidos no proceso de aprendizaxe persoal. 

 5
o
. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

o Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto 

da escola 

o Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. 

o Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

o Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

o Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

o Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

o Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto ós 

distintos ritmos e potencialidades. 

o Involucrarse ou promover accións cun fin social.  

 7
o
. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

o Mostrar capacidade de iniciativa e ideas propias e orixinais. 

o Dispoñer de habilidades perceptivas da creación tecnolóxica, artística e 

cultural. 

o Cultivar o propio desenvolvemento estético mediante a expresión 

artística e literaria. 

o Utilizar diversas técnicas artísticas (plásticas, musicais, corporais…) para 

a realización de creación propias, individualmente ou en grupo. 

o Comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do 

mundo da arte, deporte e cultura. 

o Interesarse e gozar coas obra mostrando capacidade de iniciativa e ideas 

propias e orixinais. 

o Dispoñer de habilidades perceptivas da creación tecnolóxica, artística e 

cultural. 

o Cultivar o propio desenvolvemento estético mediante a expresión 

artística e literaria. 

o Participar en manifestacións artísticas e culturais. 
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o Comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do 

mundo da arte, deporte e cultura. 

o Interesarse e gozar coas obras de arte e outras manifestacións culturais. 

o Familiarizarse e apreciar o papel coas manifestacións tecnolóxicas, 

artísticas e culturais. 

 

4.4 Atención á diversidade 

 

Debemos ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos 

e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

A aprendizaxe por competencias na que se basea o currículo require metodoloxías 

activas e contextualizadas, e proponse, por isto, introducir estratexias interactivas, 

proxectos colaborativos co uso das novas tecnoloxías e facendo fincapé na creación de 

produtos reais que teñan efecto na comunidade educativa. 

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na 

atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en 

práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa 

e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste 

sentido prestarase 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 

aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o 

traballo colaborativo e en equipo. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do 

alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo el e mais 

unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén.  
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Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos 

alumnos e das alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de 

mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar.  

Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos 

flexibles ou as adaptacións do currículo. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao 

alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao 

mesmo tempo 

 

4.5 Metodoloxía.  

4.5.1 Estratexias metodolóxicas.  

 

 Desde o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán 

considerar os principios básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura 

estranxeira a estas idades no contexto escolar. Partindo deste feito, fomentarase un uso 

contextualizado da lingua, no marco de situacións comunicativas propias de ámbitos 

diversos propios destas idades, e que permitan a utilización real e motivadora da lingua. 

O xogo, sobre todo nos primeiros anos, e a realización de tarefas conxuntas, 

ademais de permitir asentar adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua 

estranxeira, contribúen a que a área desenvolva o papel educativo que lle corresponde 

como instrumento de socialización.  

Polo tanto, o ensino das linguas estranxeiras na educación primaria enmarcarase en 

enfoques comunicativos e cun tratamento globalizado das actividades ou destrezas 

lingüísticas, facendo fincapé durante toda a etapa na comunicación oral e na consciencia 

intercultural. 

Á hora de abordar a Educación artística, teremos en conta que as diferentes 

manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na vida das 
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persoas formando parte de múltiples aspectos da súa socialización e da súa 

comunicación. 

A educación artística posibilita o desenvolvemento da creatividade, da 

imaxinación, da autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a 

expresión persoal, a capacidade comunicativa e a socialización etc., e todas elas están 

relacionadas co obxectivo de axudar a filtrar os nosos encontros cos produtos visuais. 

Por outra banda, é de grande relevancia ensinar ao alumnado a interpretación e a 

análise crítica, para o facer consciente de que todas as formas de arte son expresión de 

ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da 

súa identidade, son un axente reconfigurador. 

Nesta etapa, a área artística sitúase nun lugar privilexiado para a transversalidade, 

para a conexión natural con outras áreas do currículo, colaborando nunha comprensión 

da realidade e nunha satisfacción maiores. Permite, ademais, achegarse á mirada das 

demais persoas, á diversidade de maneiras de experimentar o mundo, que se 

manifestaron e se manifestan nos produtos da cultura musical e visual. 

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de 

obras ou traballos por parte do alumnado, feito no que se centran algúns dos estándares 

deste currículo, xa que entendemos que o seu tratamento competencial só se pode 

desenvolver tendo como obxectivo que o alumnado sexa protagonista final dos produtos 

de aprendizaxe. 
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4.5.2 Recursos organizativos e didácticos.  

 

Recursos didácticos:  

 Os textos impresos axúdannos á hora de investigar e desenvolver o 

coñecemento, como son:  

o Libros de consulta e/ou lectura.  

o Biblioteca de aula e biblioteca do centro  

o Impresos varios  

o Material específico: prensa, revistas, anuarios,..  

 O Material audiovisual. 

 Recursos tecnolóxicos: ordenador e canóns de proxección.  

 O centro ten unha boa dotación material. Todos os anos solicitamos á 

Consellería de Educación a reposición e dotación de aquel material que 

entendemos que é imprescindible para o desenvolvemento das tarefas de ensino 

e aprendizaxe. Todas as aulas dispoñen de ordenador con conexión de rede e 

WIFI, proxector dixital e, seis delas, de encerado dixital interactivo. 

 

Recursos Organizativos:  

 Espazos: a propia aula, así como os espazos comúns dos que dispón o centro 

como: biblioteca, aula de psicomotricidade, patio de xogos,... As dependencias 

do colexio están todas integradas nun único edificio que consta de dúas plantas: 

biblioteca, integrada no PLAMBE, que funciona como centro de recursos de 

aprendizaxe; 7 aulas estables para cada curso; aula de informática; aula de 

psicomotricidade; 2 aulas de apoio; departamento de orientación; aula de 

relixión; zona administrativa e conserxería; sala de mestres; comedor; pista 

polideportiva; patio de recreo; parque de xogos. No curso escolar 2020/2021 a 

aula de inglés e aula de música non se usa por mor da COVID-19.  

 Tempo: unha sesión semanal.  

 Estratexias didácticas: Traballo por proxectos (PDI), centrado en metodoloxías 

grupais, de traballo colaborativo onde o aprendizaxe significativo e funcional e o 

eixe de todas as actividades que se realicen centradas nun tema común 

establecido no PDI anual.   
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 Agrupamento do alumnado: individual, pequeno e gran grupo. 

  

Recursos Persoais:  

 

 Alumnado de cada unha das aulas en base a súa implantación anual dende o 

curso escolar 2021/2022 que comeza co grupo de 1º de Educación Primaria.  

O centro, actualmente, acolle a un total de 96 alumnos/as. A pesar do descenso da 

natalidade dos últimos anos, observamos que o número de matrículas aumenta 

considerablemente, entendemos que debido ao traballo pedagóxico realizado polos seus 

docentes. 

O alumnado, en xeral, responde ben á motivación académica, participando 

asiduamente, nas actividades escolares e extraescolares organizadas polo Centro. Soen 

dedicar o seu tempo libre, fundamentalmente, a xogar cos/as compañeiros/as, a realizar 

as tarefas escolares, a ver programas de televisión, a xogar con dispositivos electrónicos 

ou móbiles... 

 

 Profesorado, mestres/as coa habilitación B2 en lingua estranxeira inglés.  

 Auxiliar de conversa.  

 

4.5.3 Recursos humanos.  

O centro conta, desde o último catálogo de postos de traballo, cunha unidade de 

Educación Infantil e 5 de Educación Primaria. Para cubrir ditas unidades hai os 

seguintes postos de traballo definitivos:1 de Ed. Infantil; 5 de Ed. Primaria; 1 de Ed. 

Física; 1 de Ed. Musical; 1 de Lingua Inglesa; 1 orientadora; 1 Pedagoxía terapéutica; 1 

Audición e linguaxe; 2 de Ed. Relixiosa itinerantes.  

Con respecto aos docentes coa habilitación do nivel B2, o centro conta cunha 

profesora especialista de inglés con praza definitiva tendo titulación requirida para 

impartir as materias non lingüísticas en lingua estranxeira - inglés (nivel B2 do Marco 

Común Europeo de Referencia para as Linguas MCERL). Dita docente imparte as 

seccións bilingües en 1º e 2º de Educación Primaria na materia de Educación Artística: 

Plástica no CEIP Manuel Sueiro dende o curso escolar 2011/2012, se ben, a solicitude 
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de incorporación á rede de centros plurilingües de Galicia realizase no curso escolar 

2020/2021 xa que no curso escolar 2021/2022 cubrirase unhas das prazas de Educación 

Primaria (38)  por xubilación solicitando o perfil de bilingüe que permitirá a súa 

continuidade e viabilidade.   

 

Etapas plurilingües 

Ensinanza Lingua estranxeira Acción 

Educación primaria Inglés 
 

 

 

Coordinadora:  
 

DNI Apelidos, Nome Conta Correo Electrónico 

34****9*Z Iglesias  Gómez, María Pilar m.pilariglesias 

 
Docente :  

DNI Apelidos, Nome Etapa 

34****9*Z Iglesias  Gómez, María Pilar Educación primaria 

 

A profesora especialista en lingua estranxeira - inglés será a coordinadora do 

proxecto e terá as seguintes funcións: 

 Realizar o seguimento semanal e a coordinación do equipo de 

docentes que formen parte do programa plurilingüe e levantar acta dos temas 

tratados e dos acordos adoptados. A xefatura de estudos considerará este aspecto 

na elaboración do horario do profesorado implicado. 

 Coordinarse coa persoa responsable do equipo de dinamización 

lingüística do centro. 

 Elaborar, coa colaboración do profesorado implicado no programa, a 

programación dos contidos e as actividades de apoio ás ensinanzas das materias 

non lingüísticas que se impartan nesa lingua, así como a memoria de fin de 

curso. 
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 Identificar as necesidades de formación permanente e trasladárllelas ás 

estruturas de formación, a través da dirección do centro. 

 Dirixir e orientar o labor da persoas nativas de apoio ó programa. 

 Promover a colaboración entre os centros que formen parte da Rede 

de Centros Plurilingües e con todas aquelas persoas ou organismos que puidesen 

ofrecer colaboración. 

O profesorado definitivo con cualificación para impartir a materia de plástica en 

inglés terá as seguintes funcións: 

 Impartir a área de plástica en lingua estranxeira - inglés. 

 Participar nunha sesión semanal de seguimento e coordinación 

convocada pola persoa coordinadora do programa plurilingüe do centro, xunto 

co profesorado de linguas estranxeiras que participe no programa. 

 Colaborar na elaboración da programación de contidos e actividades 

de apoio en lingua estranxeira e da memoria final anual. 

 Participar nas actividades de formación e de coordinación entre 

centros que programe a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
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4.6 Avaliación. 

 

4.6.1 Proceso de Aprendizaxe (Alumnado).   

 

Que avaliar? Estableceremos uns criterios de avaliación partindo dos estándares 

de aprendizaxe recollidos no currículo de Educación Primaria.  

Cando avaliar? Nesta avaliación cabe distinguir tres momentos ou aspectos 

distintos e complementarios: inicial, continua e final.  

A avaliación inicial permite adecuar as intencións aos coñecementos previos e 

necesidades dos alumnos. Decidir que tipo de axuda é a máis adecuada cando se accede 

a unha nova aprendizaxe, require coñecer como se ha resolvido a fase anterior, cales son 

os esquemas de coñecemento do alumno, a súa actitude, interese, nivel de competencia 

curricular. 

Coa avaliación continua irase axustando a axuda educativa segundo a 

información que se vaia producindo. Esta avaliación é formativa e permitiranos detectar 

o momento en que se produce unha dificultade, as causas que o provocan e as 

correccións necesarias que se deben introducir.  

Por último, a avaliación final permite coñecer se o grao de aprendizaxe que para 

cada alumno sinalaramos, conseguiuse ou non, e cal é o punto de partida para unha nova 

intervención. A avaliación final toma datos da avaliación formativa, é dicir, os obtidos 

durante o proceso, e engade a estes, outros obtidos de forma máis puntual.  

Como avaliar? Valoraremos a participación do alumando, as súas actitudes e os 

seus comportamentos tanto persoal como en grupo. Entre os procedementos de 

avaliación podemos distinguir as técnicas e os instrumentos:  

1. Técnicas: A observación, corrección de tarefas, cuestionarios, probas 

orais e escritas e autoavaliación.  

2. Instrumentos: As escalas de observación, listas de control, rexistros 

anecdóticos e diarios de clase 
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4.6.2 Proceso de Ensino (Práctica docente).   
 

Na avaliación do proceso de ensino, o profesorado debe reflexionar sobre a 

práctica educativa co obxecto de mellorala. Esta avaliación incluirá, entre outros, os 

seguintes aspectos:  

• Adecuación dos elementos da programación ás características dos alumnos/ as.  

• Desenvolvemento dos diferentes tipos de contidos conceptuais, procedementais 

e actitudinais.  

• Nivel de interacción entre o alumnado e entre o docente o alumando.   

• Metodoloxía fundamentada en formulacións constructivistas, colaborativas, 

significativas, funcionais e a través de proxectos (PDI).  

• Se as actividades estiveron secuenciadas, tiveron en conta os coñecementos 

previos e foron motivadoras.  

• Se os recursos (materiais, organización, fontes de información…) foron 

adecuados.  

• Se a organización en grupos, a coordinación entre o profesorado, a 

participación das familias e o clima foi o adecuado.  

• Se a organización en grupos foi positiva.  

• Coordinación entre o profesorado.  

• A participación das familias.  

• Se se garantiu un clima de contraste de opinións aberto a todos, garantindo a 

súa participación.  

Dita avaliación permitirá ao profesorado detectar deficiencias, permitindo unha 

mellora da nosa función, formación e actuación. Por tanto, debemos dispoñer de medios 

que acheguen suficiente información para que podamos valorar os puntos débiles da 

nosa práctica establecer propostas de mellora para crecer como profesionais da 

educación. Entre os distintos instrumentos podemos citar: o diario de clase a través do 

cal quedan explicitados as ideas sobre a dificultades atopadas no alumando e as 

percepcións destes sobre as actividades expostas, a autoavaliación, na que anotaremos 

os resultados dun proceso de análise e reflexión persoal sobre a nosa actuación.  
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5. Divulgación, aplicación e seguimento do programa “Rede de centros  

Plurilingües”.  

 

 

5.4. Divulgación, aplicación e seguimento.   

 

O CEIP Manuel Sueiro divulgará este documento por diferentes medios entre a 

comunidade educativa, facilitando o seu coñecemento por parte de todos. 

O Equipo Directivo será o encargado de difundilo polas seguintes canles:  

 Depósito de copias na Dirección e Secretaría a disposición de calquera 

interesado/a que forme parte da comunidade educativa ou algún outro, segundo o 

criterio da Dirección do centro.  

 Publicación na páxina web do centro.  

 

O presente Proxecto polo que o CEIP Manuel Sueiro se incorpora a rede de 

centros plurilingües de Galicia é de obrigado cumprimento por parte de todos os 

membros da comunidade escolar deste centro. 

Faranse revisións periódicas que se consideren oportunos para adaptar o 

Proxecto a novas circunstancias ou a modificacións lexislativas. 

Poderanse realizar as modificacións que se consideren necesarias por iniciativa 

do Equipo Directivo, do Claustro ou do Consello Escolar 

Este Proxecto entrará en vigor no curso escolar 2021/2022 unha vez sexa 

aprobado por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 
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5.5. Informe do Claustro.    

   

O presente Proxecto de incorporación do CEIP Manuel Sueiro á rede de centros 

plurilingües de Galicia para os curso académico 2021/2022, foi presentado ao Claustro 

do CEIP Manuel Sueiro, en reunión extraordinaria que se celebrou o día 27 de abril do 

2021 ás 16.10 horas , do que como Secretario dou fe. 

En Ourense, a 27 de abril de 2021. 

 

 Visto e Prace      O Secretario 

 O director: 

 

 

Asdo.: José Manuel Rego García   Asdo.: Norberto Blanco Dorrío 

    

5.6. Certificación do Consello Escolar.       

 

O presente Proxecto de incorporación do CEIP Manuel Sueiro á rede de centros 

plurilingües de Galicia para os curso académico 2021/2022, foi presentado e aprobado 

polo Consello Escolar do CEIP Manuel Sueiro, en reunión extraordinaria que se 

celebrou o día 27 de abril do 2021 ás 17.10 horas , do que como Secretario dou fe. 

 

En Ourense, a 27 de abril de 2021. 

O Presidente do Consello Escolar   O Secretario. 

Asdo: José Manuel Rego García.   Asdo: Norberto Blanco Dorrío.   

 

 


