
PLAN DE TRABALLO DE ED. PLÁSTICA 6º PRIMARIA 
PROFESORAS: Mª Luisa Mosquera Seijo, María Vidal Dopazo 

Materiais 

 Materiais propios de Ed. Plástica: pinturas de 
diversos tipos (rotuladores, ceras, 
témperas…),  tesoiras, pegamento, soportes 
de distintas texturas (papel, cartolina,…) 

  Material audiovisual e recursos multimedia 
(imaxes, videos, webs, programas de edición 
de imaxes, …)  

  
 

METODOLOXÍA 
Con carácter xeral, a metodoloxía a seguir en cada tarefa de Educación Plástica será a seguinte: 

 Instruccións para a realización da tarefa 

 Realización da tarefa dando de prazo dúas sesións 

 Recollida da obra realizada e avaliación 
  
A metodoloxía será activa, participativa e experimentadora.  Fomentarase o uso de distintos tipos de materiais 
e técnicas plásticas que permitan desenvolver a creatividade. Rematada a clase recollerase o material e a 
tarefa a realizar poñendo especial fincapé no coidado e valoración do material e das obras creadas. 
 

CONTIDOS POR TRIMESTRE  
Os bloques de contidos desta materia son globais, polo que serán traballados nos tres trimestres de xeito 
gradual: Educación audiovisual, Expresión artística e debuxo xeométrico. Ademáis faranse reaxustes na 
programación para intercalar actividades propias da celebración das distintas festividades. Con carácter xeral 
os contidos a traballar son os seguintes: 

 

 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN 

AUDIOVISUAL 
 

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

BLOQUE 3: DEBUXO XEOMÉTRICO 
 

 Indagación sobre o uso 
artístico dos medios 
audiovisuais e 
tecnolóxicos para o 
traballo con fotografías. 

 Elaboración de carteis 
aplicando coñecementos 
plásticos e audiovisuais. 

 Iniciación a sinxelas obras 
de animación tendo en 
conta o son, a montaxe, o 
guión e a realización. 

 Uso das TICs para coñecer 
as manifestacions do 
patrimonio cultural e 
artístico dos pobos 
(autores e autoras, obras 
e documentación) 

 Aplicación de recursos 
gráficos para a expresión 
de emocións, ideas e 
accións. 

 Disposición á 
orixinalidade, a 
espontaneidade e a 
plasmación de ideas, 
sentimentos e vivencias 
de forma persoal e 
autónoma na creación 
dunha obra artística. 

 Elaboración de obxectos 
tridimensionais con 
distintos materiais. 

 Elaboración de 
produccións plásticas 
utilizando técnicas mixtas, 
elixindo as técnicas, os 
instrumentos e os 
materiais de acordo coas 
súas características e coa 
súa finalidade. 

 

 Elaboración de 
composicións plásticas 
partindo de conceptos 
xeométricos da realidade 
do alumnado. 

 Uso da cuadrícula para 
coñecer e comprender o 
termo de escala 

 Exploración e uso 
adecuado do material de 
debuxo técnico, coa 
finalidade de atopar o 
máis apropiado para o 
resultado final. 

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACION 

INDICADORES DE LOGRO PORCENTAXES INSTRUMENTOS 

Consecución dos 
obxectivos mínimos e 
desenvolvemento das 
competencias clave 

Realización das tarefas 
propostas no tempo 
establecido 
 
 

30% Produtos finais 
Lista de control  

Participación activa na 
aula 

Interese na realización da 
tarefa 
Orixinalidade e 
creatividade na realización 
da tarefa 

10% Observación 
sistemática 
Listas de control 
Rexistro anecdótico 

Atención, esforzo e 
interese 

Actitude nas explicacións 
Esforzo e superación nas 
tarefas 
Atención e concentración 

10% Observación 
sistemática 
Listas de control 
Rexistro anecdótico 

Comportamento na 
aula e respecto das 
normas 

Cumprimento das normas 
Actitude en clase 
Respecto aos demais 
Coidado do material 

10% Observación 
sistemática 
Listas de control 
Rexistro anecdótico 

Traballo diario e 
presentación do 
mesmo 

Limpeza e orde nos 
traballos 
Autonomía no traballo 
Rematar no tempo 
establecido 

20% Análise das 
produción: realización 
ou non da tarefa, 
resultado acertado ou 
errado 

Traballo de 
investigación 

Amosar curiosidade 
Capacidade de razoamento 
e dedución 
Habilidades na busca da 
información 

10% Análise das produción 
Análise dos procesos 

Traballo en equipo Interese por colaborar 
Respecto polos roles 
adxudicados para cada 
actividade 

10% Productos finais 
Listas de control 
Escalas de 
observación 

 


