
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 
curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                              1º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Utilizar dun xeito creativo diferentes formas de expresión 

plástica. 

1. Incremento da súa capacidade expresivo-comunicativa 

constatable a través das súas manifestacións artísticas . 

- Empregar os termos axeitados en lingua inglesa. 2. Incremento da súa competencia comunicativa en lingua inglesa. 

- Nomear algunha das  principais características dos obxectos                    

(forma, cor, peso, textura...) 
3. Uso do vocabulario específico no día a día. 

- Respectar e valorar o traballo individual e en grupo buscando 

a técnica na que se sinte máis seguro. 

4. Autoavaliación do traballo propio para ir perfeccionándose, 

mellorando, para ir atopando a técnica na que se sinte máis 

seguro. 

   - Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades e a presentación. 
5. Vontade de superación. 

- Describir as características dos elementos presentes no 

contexto e as sensacións que as obras artísticas provocan. 

6. Percepción de que a elaboración plástica lles é útil tanto para 

expresarse como para comunicarse coas demais  persoas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                                2º CURSO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Utilizar dun xeito creativo diferentes formas de expresión 

plástica. 

1. Incremento da súa capacidade expresivo-comunicativa 

constatable a través das súas manifestacións artísticas . 

- Empregar os termos axeitados en lingua inglesa. 2. Incremento da súa competencia comunicativa en lingua inglesa. 

- Nomear algunha das  principais características dos obxectos                    

(forma, cor, peso, textura...) 
3. Uso do vocabulario específico no día a día. 

- Respectar e valorar o traballo individual e en grupo buscando 

a técnica na que se sinte máis seguro. 

4. Autoavaliación do traballo propio para ir perfeccionándose, 

mellorando, para ir atopando a técnica na que se sinte máis 

seguro. 

- Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades e a presentación. 
5. Vontade de superación. 

- Describir as características dos elementos presentes no 

contexto e as sensacións que as obras artísticas provocan. 

6. Percepción de que a elaboración plástica lles é útil tanto para 

expresarse como para comunicarse coas demais persoas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                               3º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico final. 

1. Incremento da súa capacidade expresivo-comunicativa constatable a 

través das súas manifestacións artísticas. 

- Expresarse en lingua inglesa. 2. Incremento da súa competencia comunicativa en lingua inglesa. 

- Usar o vocabulario específico adecuadamente. 3. Uso do vocabulario específico no día a día. 

- Respectar e valorar o traballo individual e en grupo buscando a 

técnica na que se sinte máis seguro. 

4. Autoavaliación do traballo propio para ir perfeccionándose, 

mellorando, para ir atopando a técnica na que se sinte máis seguro. 

- Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades e a presentación. 

5. Vontade de superación. 

- Describir as características dos elementos presentes no 

contexto e as sensacións que as obras artísticas provocan, 

intentar facelo na lingua inglesa. 

6. Percepción de que a elaboración plástica lles é útil tanto para 

expresarse como para comunicarse coas demais persoas e de que 

poden facelo en inglés. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                  4º CURSO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico final. 

1. Incremento da súa capacidade expresivo-comunicativa constatable 

a través das súas manifestacións artísticas. 

- Expresarse en lingua inglesa. 2. Incremento da súa competencia comunicativa en lingua inglesa. 

- Usar o vocabulario específico adecuadamente. 3. Uso do vocabulario específico no día a día. 

- Respectar e valorar o traballo individual e en grupo buscando a 

técnica na que se sinte máis seguro. 

4. Autoavaliación do traballo propio para ir perfeccionándose, 

mellorando, para ir atopando a técnica na que se sinte máis seguro. 

- Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades e a presentación. 

5. Vontade de superación. 

- Describir as características dos elementos presentes no 

contexto e as sensacións que as obras artísticas provocan, 

intentar facelo na lingua inglesa. 

6. Percepción de que a elaboración plástica lles é útil tanto para 

expresarse como para comunicarse coas demais persoas e de que 

poden facelo en inglés. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles             5º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Identificar manifestacións artísticas de autores galegos, do 

resto de España e da arte universal. 
1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica. 

- Amosar respecto e responsabilidade no traballo de creación 

artística tanto individual como colectivo. 

2. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os 

utensilios e os espazos. 

- -Usar axeitadamente os termos propios da linguaxe plástica en 

contextos comunicativos concretos, empregando o inglés propio 

do seu nivel. 

 

3. Describe con termos propios da linguaxe as características 

de feitos artísticos e os seus creadores presentes no 

contorno. 

- Interpretar e compartir con compañeiras e compañeiros o 

contido de imaxes seleccionadas e das obras de arte creadas 

por eles mesmos, en lingua inglesa. 

 

4. Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias 

creacións plásticas e as dos compañeiros e as compañeiras, 

usando o vocabulario axeitado. 

- Empregar instrumentos, técnicas e materiais axeitados ao 

produto artístico que se pretende crear. 

5. Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as 

ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; 

usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.). 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles          6º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Identificar e describir as características dos elementos que se 

lles presenten e as sensacións que as obras artísticas 

provocan, sinalando algunhas das estratexias plásticas que 

usaron as creadoras e os creadores das obras, en inglés. 

1. Adquisición dos contidos propostos constatable a través das 

súas manifestacións artísticas.  

- Interpretar e compartir con compañeiras e compañeiros o 

contido de imaxes seleccionadas e das obras de arte creadas 

por eles mesmos, en lingua inglesa. 

 

2. Adquisición da competencia comunicativa en lingua inglesa 

reflexada nos obxectivos propostos. 

- Usar axeitadamente os termos propios da linguaxe plástica 

en contextos comunicativos concretos, empregando o inglés 

propio do seu nivel. 

3. Uso do vocabulario específico no día a día. 

- Amosar respecto e responsabilidade no traballo de creación 

artística tanto individual como colectivo. 

4. Autoavaliación do traballo propio para ir perfeccionándose, 

mellorando, para ir atopando a técnica na que se sinte máis 

seguro. 

- Representar de forma persoal ideas, accións e situacións 

valéndose dos recursos que a linguaxe plástica e visual 

proporciona.  

5. Vontade de superación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Daráselle prioridade á avaliación, atendendo ao 

seu carácter continuo e global, diagnóstico e formativo, a partir das 

avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este 

período, sempre que iso favoreza ao alumno ou á alumna. En 

ningún caso, o alumnado se verá prexudicado polas dificultades 

derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro 

trimestre. 

Instrumentos: rexistro anecdótico e seguimento diario das tarefas 

realizadas. 

Cualificación 

final 

 

Teranse en conta os resultados da media  aritmética da 1ª e 2ª 

avaliación, sendo valoradas positivamente as tarefas entregadas na 

3ª avaliación.  

 

Alumnado de 

materia 

pendente 

O alumnado con materia pendente contará cun programa específico 

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

Actividades  

         O traballo do alumnado centrarase especialmente no 

desenvolvemento das actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e afondarase nas aprendizaxes xa traballadas nos 

dous primeiros trimestres do curso, fomentando as rutinas de 

traballo e mantendo o hábito de estudo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

A metodoloxía a seguir baséase principalmente en tres 

correntes: o enfoque comunicativo, a perspectiva CLIL e a 

aprendizaxe centrada na figura do/a alumno/a. 

O obxectivo principal consiste en favorecer que o 

alumnado sexa quen de adquirir a competencia comunicativa en 

lingua inglesa. As actividades comunicativas céntranse máis no 

contido das mensaxes que na forma das mesmas. Por iso, as 

actividades serán contextualizadas, é dicir, estarán relacionadas 

coa contorna e intereses do alumnado resultando significativas 

para cada grupo. 

Ademais, debemos ter presente que traballar de maneira 

competencial supón un cambio metodolóxico importante xa que o 

alumnado pasa a ser claramente o centro do proceso de 

aprendizaxe adoitando un rol moi activo, mentres que o docente 

se encarga de guiar e monitorizar o devandito proceso coa 

finalidade de enriquecelo. 

 

Materiais e 

recursos 

Materiais elaborados polas mestras, material de uso común, 

páxinas web educativas,  tutoriais, Macmillan educación, Oxford 

educación, correo electrónico, abalar... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico, abalar, móvil.  

Publicidade  Páxina web do centro. 


