
 

 

 

 

PLAN DE TRABALLO EN PLÁSTICA 

4º DE PRIMARIA 

 

PROFESORES: Patricia Morchón 

 

 

 

MATERIAIS 

 

Caderno de plástica 

Libro de inglés 

Outros materiais 

 

 

METODOLOXÍA  

Fomentarase a realización de actividades motivadoras para o alumnado. 

Será importante a utilización de distintas técnicas plásticas así como o uso de materiais diversos. 

Ademais, potenciaremos a creatividade persoal e a observación sistemática. 

A metodoloxía será fundamentalmente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e 

cooperativo do alumnado na aula. 

 

 



 

 

 

 

 

CONTIDOS COMÚNS 

 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

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. 

      B1.3. 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.  

      B1.5. 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.  

 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

B2.1. Planificación e organización para axustar o proceso de creación individual e en grupo ás 

intencións previstas, seleccionando adecuadamente os materiais, os instrumentos e as técnicas.  

B2.2. Elaboración de imaxes usando técnicas e recursos diversos.  

B2.3. Construción de estruturas con volume.  

B2.4. Selección e uso responsable de materiais apropiados segundo as súas posibilidades plásticas e o 

fin para o que se previron.  

B2.5. Establecemento de protocolos de actuacións no proceso de creación individual e/ou colectiva.  

B2.6. Respecto polas normas e pola repartición de tarefas establecidas no grupo.  

B2.7. Respecto polas ideas e os traballos individuais.  

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 CRITERIOS de 

cualificación 

Indicadores 

 

Porcentax

e 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

o Presentación dos 

traballos  

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Observación sistemática 

 

 Participación activa na 

aula 

o Petición de palabra 

o Respecto das quendas 

de palabra 

o Adecuación das 

preguntas realizadas 

10% 

o Observación sistemática 

o Debates 

o Asamblea 

 

 Atención, esforzo e 

interese 

o Actitude nas 

explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e 

concentración 

15% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

 

 Comportamento na aula e 

respecto das normas 

o Cumprimento das 

normas 

o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

15% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

 

 Traballo diario e 

presentación do mesmo 

o Limpeza e orde nos 

traballos 

o Autonomía no traballo 

o Rematar no tempo 

establecido 

20% 

o Listas de control  

o Análise das producións do 

alumnado.  

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de 

razonamento e 

deducción 

o Exposición oral 

5% 

o Rúbricas 

o Análise dos procesos  

 



 

 

 

 

 

o  

 Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

5% 

 

o Rexistro anecdótico 

 


