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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

Área de Educación Artística 

Á hora de abordar a Educación artística, que nesta etapa engloba a 

Educación musical e a Educación plástica, teremos en conta que as 

diferentes manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no 

contorno e na vida das persoas formando parte de múltiples aspectos da 

súa socialización e da súa comunicación. 

A Educación artística é de especial importancia, xa que o tratamento da 

información visual e musical na vida cotiá xera e precisa capacidades de 

pensamento crítico. 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 e 

musicais. 

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. 

Xa que logo, para desenvolver este currículo tivemos en conta a total 

integración nel da aprendizaxe por competencias, de xeito que o 

profesorado poida utilizar este documento como guía e base da 



adquisición de competencias do seu alumnado, obxectivo primordial 

deste enfoque. 

Para isto, é imprescindible que o proceso de ensino e aprendizaxe parta 

dunha planificación rigorosa, elixindo métodos didácticos que se axusten 

ao nivel inicial do alumno ou da alumna e ás súas condicións 

socioculturais. Estes métodos deben partir da perspectiva do persoal 

docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento 

competencial no alumnado, enfocándose á realización de tarefas ou 

situacións-problema, propostas cun obxectivo concreto, que o alumno ou 

a alumna deben resolver. 

Así mesmo, deben 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. 

Faise necesaria unha implicación do profesorado na creación de 

materiais adecuados a estes modelos de aprendizaxe, así como un 

compromiso co desenvolvemento destas metodoloxías na aula, feito que 

leva consigo un importante nivel de coordinación de todos os membros 

da comunidade educativa -en particular as familias-, unha reflexión e a 

avaliación dos resultados, para definir melloras posteriores. 

Por último, para facilitar a concreción curricular tanto na área de Música 

como na de Educación plástica establécense tres bloques de contidos. 

Non obstante, deben entenderse como un conxunto e desenvolverse de 

forma global, tendo en conta as conexións internas tanto con respecto 

ao curso como ao longo da etapa. 

Educación plástica  

Bloque 1. Educación audiovisual. Está dedicado ao estudo da imaxe 

en todas as súas manifestacións, tanto visual como audiovisual. Neste 

bloque ten moita importancia a contribución que fan as tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC) ao mundo da imaxe. 

Bloque 2. Expresión artística. Este bloque recolle a exploración dos 

elementos propios da linguaxe plástica e visual, así como o tratamento 



dos materiais. Abrangue tamén as posibilidades para expresar o sentido 

e o percibido con creacións artísticas propias, despois da planificación. 

Bloque 3. Debuxo xeométrico. Atopamos aquí un desenvolvemento 

gráfico dos coñecementos adquiridos na área de matemáticas, no 

epígrafe de xeometría, polo que a competencia matemática e científico-

tecnolóxica estará moi presente. 

 

Para o elaboración desta programación teráse en conta o Decreto 

105/2015 do 4 de setembro polo que se establece o currículo da Educación 

Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia( DOG do 9 de setembro). 

Tamén tense en conta o centro, a sua ubicación e características, así coma aos 

seus alumnos, intereses, idades, agrupamentos, características; así mesmo 

tense en conta os recursos e materiais cos que contamos. 

 

O CEIP  Pedro Caselles Beltrán está ubicado na parroquia de Tomiño.É 

unha zona rural na que non existe unha actividade cultural significativa.A 

poboación escolar encontrase diseminada polas diferentes parroquias polo que 

é necesario o uso de transporte escolar.O centro conta con comedor escolar e 

polas tardes ofrece unha ampla variedadede actividades extraescolares 

dirixidas por monitores/as e está aberta a biblioteca escolar para uso e disfrute 

do alumnado do centro. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE        

  

Un dos principais obxectivos da educación primaria é lograr unha 

formación sólida para afrontar con éxito a seguinte etapa na vida dos 

alumnos. Para iso, han de alcanzar uns coñecementos que lles garantan á 

súa vez a adquisición dunhas competencias que serán moi significativas para 

o desenvolvemento dos alumnos como persoas, estudantes, cidadáns e 

profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a 

vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da 

súa educación. 

A incorporación das competencias ás distintas materias favorecerá a 

integración das aprendizaxes poñendo en práctica os coñecementos dos 

alumnos para poder aplicalos ás diferentes situacións ás que teñan que facer 

fronte ao longo da súa vida. 



Non existe unha relación unívoca entre a ensinanza de determinadas 

áreas ou materias e o desenvolvemento de certas competencias. Cada unha 

das áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa 

vez, cada unha das competencias clave alcanzarase como consecuencia do 

traballo en varias áreas ou materias. 

O traballo nas áreas e materias do currículo para contribuír ao 

desenvolvemento das competencias clave debe complementarse con diversas 

medidas organizativas e funcionais, imprescindibles para o seu 

desenvolvemento. Así, a organización e o funcionamento dos centros e das 

aulas, a participación do alumnado, as normas de réxime interno, o uso de 

determinadas metodoloxías e recursos didácticos, ou a concepción, 

organización e funcionamento da biblioteca escolar, entre outros aspectos, 

poden favorecer ou dificultar o desenvolvemento de competencias asociadas á 

comunicación, a análise do medio físico, a creación, a convivencia e a 

cidadanía, ou a alfabetización dixital. Igualmente, a acción titorial permanente 

pode contribuír de modo determinante á adquisición de competencias 

relacionadas coa regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento emocional 

ou as habilidades sociais. Por último, a planificación das actividades 

complementarias e extraescolares pode reforzar o desenvolvemento do 

conxunto das competencias clave. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión 

da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de 

organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta. 

2. Competencia matemática e competencias clave en ciencia e 

tecnoloxía 

A competencia matemática refírese á adquisición de habilidades 

matemáticas básicas. Os nenos practican a correcta expresión lingüística e a 

forma de escribir os números e teñen oportunidade de contar obxectos e 

recoñecer os números escritos. Comezan a adquirir un pensamento lóxico 

para a resolución de problemas da vida cotiá.As competencias científica e 

tecnolóxica aluden á capacidade para utilizar os coñecementos e metodoloxía 

para explicar a natureza e a súa relación cos seres humanos. Implican 

ademais a comprensión dos cambios causados pola actividade do home e a 

súa responsabilidade como cidadán. 

 

 



3. Competencia dixital 

Esta competencia implica que os nenos empezan a familiarizarse cun 

uso seguro e responsable das tecnoloxías da información e da comunicación, 

para a aprendizaxe, o ocio e a comunicación. Consiste en dispoñer de 

habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 

transformala en coñecemento. 

4. Aprender a aprender 

Trátase de adquirir unha habilidade para iniciar a aprendizaxe e 

permanecer nela. Ser conscientes do propio proceso de aprendizaxe, 

identificar as necesidades de cada un e adquirir a capacidade de superar os 

obstáculos para completar o proceso con éxito. Apoiarse nas súas 

experiencias e coñecementos para aplicalos a diferentes contextos e 

situacións. Esta competencia axuda a desenvolver a educación, a realizar e 

integrar novas aprendizaxes e mellora a capacidade de aprender de forma 

autónoma.        

5. Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias refírense a todas as formas de comportamento dos 

individuos dentro da sociedade e vida cívica. Os alumnos prepáranse para 

converterse en cidadáns con bos códigos de conduta, valores positivos en 

xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. Comeza a socialización do 

neno: ten que compartir, seguir certas normas, aprender as tradicións sociais 

etc. 

6. Sentido da iniciativa e espírito de empresa 

Trátase de adquirir a habilidade para transformar as ideas en actos. Está 

relacionado coa creatividade, coa innovación, coa asunción de riscos e coa 

xestión de proxectos para alcanzar uns obxectivos. Os nenos prepáranse 

para tomar decisións, para actuar por iniciativa propia e para asumir as 

consecuencias das súas decisións. 

7. Conciencia e expresión culturais 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas (a música, as 

artes escénicas, a literatura, as artes plásticas), utilizalas como fonte de 

enriquecemento e gozo e consideralas como parte do patrimonio dos pobos.  

Apreciar o feito cultural en xeral, e o feito artístico en particular, leva implícito 

dispoñer daquelas habilidades e actitudes que permiten acceder ás súas 

distintas manifestacións, así como habilidades de pensamento, perceptivas e 

comunicativas, sensibilidade e sentido estético para poder comprendelas, 

valoralas, emocionarse e gozar delas. 



Cada unha destas competencias considérase igualmente importante 

polas súas diferentes achegas ao éxito da aprendizaxe e do coñecemento. 

Moitas destas competencias solápanse e entrelázanse: as capacidades 

básicas fundamentais da lingua, da lectura e da escritura, do cálculo e das 

tecnoloxías da información e da comunicación constitúen o fundamento 

esencial para a aprendizaxe, mentres que todas as actividades de 

aprendizaxe se sustentan na capacidade de aprender a aprender. 

Pero ademais hai unha serie de competencias transversais, que 

interveñen nas competencias clave: o pensamento crítico, a creatividade, a 

capacidade de iniciativa, a resolución de problemas, a avaliación do risco, a 

toma de decisións e a xestión construtiva dos sentimentos. 

 

3.OBXECTIVOS 

 3.1. Obxectivos de Etapa. 

Definidos como os referentes relativos aos logros que o alumno debe 

alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 

ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

Nesta etapa, a ensinanza da lingua estranxeira contribuirá a desenvolver 

nos alumnos as capacidades que lles permitan: 

-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. 

 

-Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

-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. 

 

-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. 

 

-Coñecer e utilizar de maneira apropiada as linguas castelá e a lingua galega 

e desenvolver hábitos de lectura. 



-Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia 

comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 

-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 capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

 

-Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias 

Sociais, da Xeografía, da Historia e da Cultura. 

 

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

da comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 

reciben e elaboran. 

 

-Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar 

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

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

-Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

-Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

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

sexistas. 

 

-Fomentar a educación viaria de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

 

3.2.Obxectivos de área  

  Proporcionar un punto de partida motivador aos nenos e as nenas que 
aprenden educación artística. 

 Utilizar distintos materiais para desenvolver as destrezas manipulativas 
e para fomentar o pracer e a seguridade para crear as súas pequenas 
obras artísticas. 

  Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido 
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

   Introducir o alumnado de forma gradual nas artes plásticas. 
  Animar o alumnado a ser activamente construtivo na súa aprendizaxe. 



    Contribuír ao desenvolvemento do neno (físico, social, emocional, 
psicolóxico, cognitivo). 

     Fomentar actitudes positivas cara á materia e sobre a propia 
capacidade para aprender e crear. 

   Participar nas actividades da clase e dos amigos con actitude positiva e 
responsable 

 

4.CONTIDOS. 
 

 

▪ Indagación sobre as posibilidades plásticas e expresivas dos elementos 
naturais e artificiais do entorno próximo. 

▪  Elaboración de debuxos, pinturas, colaxes, estampaxes, encartados, 
ilustracións etc.  

▪ Manipulación e transformación de obxectos para o seu uso noutras 
actividades escolares. 

▪  Experimentación con tipos de liñas (curva, recta, quebrada etc.).  

▪ Exploración das liñas que delimitan contornos e do espazo que delimita a 
forma aberta, pechada, plana e en volume. 

▪  Exploración de distancias, percorridos e situacións de obxectos e persoas en 
relación co espazo.  

▪ Observación de diferentes maneiras de representar o espazo (fotografía 
aérea, planos, maquetas, mapas etc.). 

▪ Experimentación con ferramentas nas actividades plásticas e con diversos 
soportes. 

▪ Exploración visual e táctil da figura humana. 

▪ Exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas. 

▪ Interese por usar axeitadamente e de maneira progresiva os instrumentos, os 
materiais e os espazos.  

▪ Satisfacción coa manipulación e a exploración dos materiais. 
 

▪ Interese polo traballo individual e colectivo confiando nas posibilidades da 
produción artística.  

▪  Respecto polas contribucións dos compañeiros e das compañeiras, e 
disposición para resolver as diferenzas. 

 
 

5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

▪ Identificar as diferentes materiais e formas de expresión plástica. 

▪ Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de expresión 
artística. 

▪ Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas. 

▪ Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno artificial. 



▪ Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente destreza 
diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con pincel, 
pegamentos etc.). 

▪ Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos 
elementos que configuran a linguaxe visual 

▪ Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con  linguaxe 
plástica adecuada ás súas características. 

▪ Realizar composicións bidimensionais e tridimensionais segundo un desexo 
de expresión, coas técnicas aprendidas 

▪ Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva, quebrada, 
recta etc.) e formas xeométricas 

▪ Recoñecer as partes principais da figura humana. 

▪ Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos materiais e 
soportes audiovisuais 

▪ Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios e os 
espazos. 

 
 

6.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

▪ Describe e identifica as calidades e as características dos materiais, dos 
obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

▪ Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas 
observadas. 

▪ Describe con termos propios da linguaxe as características de feitos 
artísticos e os seus creadores. 

▪ Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 

▪ Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes 
formas, cores e texturas. 

▪ Identifica diferentes formas de representación do espazo. 

▪ Representa de diferentes maneiras o espazo 

▪ Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc. 

▪ Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores. 

▪ Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 

▪ Clasifica 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. 

▪ Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes coñecementos 
para transmitir diferentes sensacións nas composicións plásticas que realiza. 

▪ Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e o 
imaxinario. 

▪ Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo 
e social 



▪ Practica con precisión o recorte e o encartado para crear obras 
bidimensionais e tridimensionais 

▪ Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e 
precisión. 

▪ Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.. 

▪ Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas. 

▪ Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes 

▪ Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 

▪ Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller información por 
medios audiovisuais 

▪ Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 
 
 
7.INDICADORES  DE LOGRO. 

 

 Emplea a técnica da colaxe para elaborar distintos traballos. 

 Utiliza os materiais ( rotuladores, lapis, témperas, etc.) e demais 
instrumentos plásticos (tesoiras e pegamento) de forma adecuada. 

 Debuxa partes da cara representando diferentes emocións e explica 
como interveñen os xestos nas expresións. 

 Sabe que as cores teñen varias simboloxías que representan distintas 
sensacións e aplícao ao debuxar paisaxes en diferentes estacións e 
horario. 

 Establece un eixe de simetría e equilibrio para debuxar . 

 Continúa series con motivos xeométricos seguindo o exemplo 
establecido no debuxo. 

 Debuxa figuras xeométricas simples. 

 Usa esquemas xeométricos para debuxar a figura de animais. 

 Debuxa figuras humanas partindo dun eixe de simetría. 

 Compón e ordena as pezas dun quebracabezas para reproducir unha 
escena. 

 
 
Mínimos: 
 

▪ Utiliza os materiais ( rotuladores, lapis, témperas, etc.) e demais instrumentos 
plásticos (tesoiras e pegamento) de forma adecuada. 

▪ Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 

▪  Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc 

▪ Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e 
precisión. 

▪ Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 

▪ Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 

▪ Respeta as produccións propias e alleas. 
 



▪ Criterios de porcentaxe para aprobar. 
 

▪ Presentación de todos os traballos propostos.....60% 
  

▪ Perfección nos traballos realizados....20% 
 

▪ Orde e limpeza nos traballos realizados…10% 
 

▪ Actitude e comportamento…10% 
 

8.ACTIVIDADES. 
 
 

As actividades fan posibles alcanzar os obxectivos didácticos e os contidos. 

Por todo iso pódese dicir que son o elemento principal no proceso ensino-

aprendizaxe sendo o intermedio entre os contidos e os resultados.As 

actividades a planificar deben ser claras e concisas e estas deben: 

 Outorgar un papel activo ao alumno. 

 Estimulalo co fin de que se sinta comprometido con elas e se vexa 

motivado para realizalas. 

 Obrigar o alumno a interactuar co seu contexto, é dicir, coa súa 

realidade. 

 Cubrir as necesidades e intereses do grupo. 

 Ser atractivas co fin de que fagan o alumno descubrir o novo contexto. 

 Respectar o tempo de aprendizaxe do alumno. 

 Ser flexibles. 

Para a súa realización, será fundamental ter presente unha serie de elementos 

co fin de que estean correctamente adaptadas á realidade educativa existente 

en cada momento. Así, será importante: 

 Ter presentes os coñecementos previos. 

 Facer que todas estean conectadas. 

 Enriquecelas con explicacións por parte do profesorado. 

 Prever o tempo que poden ocupar co fin de que non se vexan 

interrompidas. 

 Prever o comportamento que se espera do alumnado. 

 Ter presente a flexibilidade. 

 A interactividade destas. 

 Que respecten os valores de integración. 

 

 



As actividades clasificarémolas do seguinte modo: 

- De iniciación e motivación. Tratan de levar a cabo o primeiro obxectivo 

terminal e os conseguintes didácticos derivados deste. Están destinadas a 

descubrir os conocimentos previos dos alumnos, e á vez serven de motivación 

cara aos contidos propios da programación. 

- De desenvolvemento e de aprendizaxe. Garanten a funcionalidade da 

aprendizaxe. Están destinadas a que os alumnos traballen os diferentes tipos 

de contidos e aprendizaxe, segúnlo programado nos obxectivos terminais e os 

correspondentes didácticos. 

- De síntese e autoavaliación. A súa finalidade é que o alumno observe o seu 

progreso. Están moi ligadas ás de desenvolvemento. Toda actividade é 

susceptible de ser avaliada e esta valoración ofrece información referida ás 

aprendizaxes construídas polos alumnos e polo tanto derívanse do último 

obxectivo terminal que debe resumir todo o aprendido. 

- De reforzo e ampliación. Teñen por obxecto atender ás características 

individuais 

ACTIVIDADES TIPO: 

 
 

As actividades realizadas durante o curso estarán adecuadas  ao nivel dos 

alumn@s así como aos contidos traballados na aula. 

Farán referencia as mesturas de cores, collage, recortado, picado e 

pegado,texturas,debuxos,formas xeométricas,liñas,traballos con material 

reciclado… 

 

As actividades realizadas durante o curso estarán adecuadas 

ao nivel dos alumn@s así como aos contidos traballados na aula. 

Farán referencia as mesturas de cores, colage, recortado e 

pegado,texturas,debuxos,formas xeométricas... 

 
9.TEMPORALIZACIÓN. 
 
No primeiro trimestre de curso traballaremos todo o relacionado co debuxo a 
pintura e a cor, usando distintas técnicas  puntillismo,texturas... 
 
No segundo trimestre centrarémonos no collage con diferentes técnicas e 
materiais (tecidos,sementes...) e en creacións con material reciclado... 



 
No terceiro trimestre traballaremos a composición con figuras xeométricas, 
series,e o modelado. 

 
10.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
a. Procedemento para a avaliación inicial.  

 
Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as 

seguintes accións:  
 

 

actuaron no grupo o ano anterior.  

a primeira semana do curso a través da observación directa, do traballo diario e 
de fichas de seguimento.  

 

 Criterios de cualificación: 

  
-Realización adecuada do traballo.  
- Organización dos materiais e tarefas. 
- Presentación da carpeta  de traballo. 
-Valoración de actitudes na aula:  escoita, participacion,esforzó… 
 
 
 



 Instrumentos de avaliacion: 

- Rexistro de organización de materiais e tarefas. 

- Rexistro de actividades da aula. 

-Rexistro de entrega de traballos a tempo. 
 
-Rexistro de participación nas actividades propostas. 
 
-Rexistro de actitude na aula. 
 
 
11.METODOLOXÍA. 
 

Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o 
conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas 
polo profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de 
posibilitar a  



aprendizaxe do alumnado e alcanzar as competencias, obxectivos e contidos 
correspondentes.  

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para 
abordar as aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en constante 
revisión para comprobar as súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de 
encontrar opcións máis eficaces buscando posibilidades para mellorar a 
calidade educativa.  

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á 
atención individualizada, á prevención de dificultades de aprendizaxe e a posta 
en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estes 
contratempos.  

 
Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará 

nas actividades partirá do simple ao complexo, buscando soporte no contexto 
coñecido polo alumnado para poder ir afastándonos cara a ideas máis 
abstractas. Os contidos buscarán o desenvolvemento das competencias, coa 
intención de que o alumnado poida extrapolar os coñecementos e habilidades 
adquiridas na aula para aplicalas ao seu día a día. Os rapaces deben percibir 
utilidade no que están aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, 
colaborativo e participativo. O mestre actuará como guía do proceso cun papel 
regulador e motivador.  

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha 
serie de principios pedagóxicos que guiarán a nosa actividade docente:  

 
o alumnado, 

axustándose á competencia curricular que lle corresponde nesa etapa 
educativa a nivel cognitivo, motriz e afectivo e social. Seguindo a Piaget o 
período dominante en Educación Primaria é o das Operacións Concretas, 
iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos.  

Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa 
Zona de Desenvolvemento Próximo , é dicir, a distancia entre o que o 
alumnado xa sabe e o que debe chegar a coñecer.  

ignificativos para que o 
alumno poida relacionar os novos contidos cos coñecementos que xa posúe. 

 na súa aprendizaxe, é dicir, aprender 
a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas  
propias estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos por 
eles mesmos.  

Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o 
sensorial e a actividade física e psicomotora nun medio coñecido e compartido.  
 
 
Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e 
práctica docente como:  
 

das competencias básicas.  

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos.  



ordinación docente  

seguro.  

determinan a diversidade.  

ción que fomenten o traballo 
en equipo. Ademais, como indica Bruner, é importante a identificación co grupo 
social de referencia.  

 

 moi 
eficaz e motivadora.  

establecendo relacións entre eles, axustándose á forma na que opera a mente 
dos rapaces.  
 
12.MATERIAIS E RECURSOS. 
 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á 
utilización de diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os 
procesos de ensinanza-aprendizaxe.  

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta 
que, nun contexto educativo determinado, sexa empregado cunha finalidade 
didáctica ou para facilitar o desenvolvemento das actividades formativas.  
 
Os materiais que se utilizarán en plástica serán os seguintes : 
 

 Material específico para desenvolver a linguaxe plástica: Lápices de  
cores , ceras , témperas , rotuladores , pinceles , tesouras , pegamento , 
punzóns,plastilina , papeis de todo tipo ,material de reciclaxe,  
algodón , corcho , pinzas , palillos ,materiais da natureza como : follas , 
sementes , flores… 

 Material para o traballo xeométrico: Reglas, figuras planas, lápices de 
cores, rotuladores, papel cadriculado… 
 
Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en:  
 

Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar a 
cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  

: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: 
laminas, contos, murais...  

 
 



: podemos clasificalos en:  
 
- Convencionais: libros, prensa, textos...  
- Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores...  

- Visuais: imaxes, fichas, diapositivas...   

- Audiovisuais: vídeos, películas...  

- Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa...  

-Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. Poderemos empregar 
programas informáticos educativos, páxinas web e blogs entre outros.  

 

 
13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL. 
 

Coa avaliación inicial preténdese coñecer  as capacidades,  o 

coñecemento e as necesidades das que parten os alumnos e poder  así 

planificar a intervención educativa, tendo en conta que o noso alumnado xa 

estivo connosco no curso anterior partimos coñecendo as peculiaridades de 

cada alumno e as súas circunstancias, polo que prestaremos maior atención a 

aquel alumnado que por diferentes razóns son novos no grupo. 

A avaliación inicial será levada a cabo da seguinte maneira: 

-Recollida de información: recollida de información  que nos sirva para tomar 

decisións, sobre todo aquelas que teñen que ver co que traballar, é dicir con 

aspectos curriculares como obxectivos, contidos e actividades. Outro tipo de 

información a ter en conta será a que fai referencia a aspectos relacionados 

cos problemas que ten a persoa, coa súa historia e algúns aspectos da súa 

contorna. 

 Isto levarémolo a cabo a través dos nosos propios diarios de aula do ano 

anterior, lendo informes e falando cos demais profesores que incidan ou 

incidisen  no proceso de ensino- aprendizaxe dalgún dos nosos alumnos. 

Doutra banda levaremos un rexistro no novo diario de clase do que 

observásemos nesta recollida de datos. 

-Toma de decisións: Esta fase está intimamente ligada á primeira, xa que as 

decisións que se van a tomar son as respostas a recollida de información que 

realizamos anteriormente. 

 

 

 

 

 



14.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.   

 
Reflexionaremos sobre a funcionalidade desta programación tendo en conta os 
seguintes aspectos: 
 
 
-Adecuación dos materiais utilizados. 
-Adecuación da planificación. 
-Adecuación das medidas de atención á diversidade. 
-Adecuación da temporalización. 
-Uso das TIC.  
-Inclusión de temas transversais. 
-Actividades de carácter interdisciplinar. 

 
 

15.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Neste apartado e dentro das medidas ordinarias de atención á 
diversidade, realizaremos os axustes metodolóxicos e organizativos 
necesarios para axustarnos aos distintos ritmos de traballo do alumnado. 

1.Adoptar organizacións flexibles dentro da aula, con respecto polos 
principios básicos da organización e do funcionamento dos grupos, 
practicando estratexias inter e intragrupais, para potenciar o traballo con 
grupos heteroxéneos de alumnos e alumnas.  

2. Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se 
poida manter unha escola na que teñan cabida todos, sexan cales fosen as 
súas necesidades educativas ou intereses persoais específicos.  

As adaptacións curriculares deben dar resposta polo menos a tres tipos de 
dificultades básicas dos alumnos e das alumnas: as de acceso ao currículo, 
as de aprendizaxes concretas e as de capacidade xeral.  

a) As de acceso ao currículo en realidade non son tales adaptacións, xa que 
a súa única pretensión é facilitar o acceso físico ou comunicativo para a 
integración no sistema educativo, respectando o principio de igualdade de 
oportunidades, porque moitas veces a dificultade non reside no que o 
alumnado ten que aprender, senón nos medios cos que conta o sistema 
educativo para poder ensinarllo (outra lingua materna, barreiras 
arquitectónicas, linguaxes alternativas, etc.).  

b) As de aprendizaxes concretas deben facilitar aos alumnos e ás alumnas 
o acceso a determinados coñecementos e capacidades concretas, para 
resolver lagoas ou problemas producidos durante o proceso de 
aprendizaxe, como consecuencia de necesidades educativas especiais 
temporais ou permanentes.  



c) As de capacidade xeral teñen a misión de pór en situación de 
aprendizaxe a aqueles alumnos e a aquelas alumnas que o requiran de 
forma global e permanente a causa das súas necesidades educativas 
específicas.  

16.ACTIVIDADES DE REFORZO PARA O ALUMNADO QUE REPITE. 

 
 En principio o alumnado repetidor realizará as mesmas actividades que o 
resto, porque a fin de repetir un curso é que sigan o ritmo da clase. Tendo 
sempre en conta que se prestará especial atención a cada neno ou nena 
repetidor por se tiveran dificultades.. 

 

17.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRASVERSAIS 

Os temas transversais serán traballados en todas as áreas de maneira 
interdisciplinar. 
As actividades que se propoñen nas diferentes áreas van enfocadas á 
adquisición significativa de coñecementos asegurando a funcionalidade da 
aprendizaxe ao longo de todo o proceso, é dicir, todas as actividades van 
enfocadas á adquisición dos elementos transversais, para o que teremos en 
conta: 
- Unha consolidación firme das destrezas básicas do comportamento: o 
que lles permitirá acceder a unha ampla gama de posibilidades creativas, 
expresivas e de enriquecemento persoal 
- Unha comprensión e asimilación de contidos cada vez máis amplos e 
perfeccionados, que atendan ás súas necesidades, intereses e motivacións 
e aséntense sobre os seus coñecementos previos. 
- Unha progresiva especialización nas diferentes áreas, captando as 
relacións establecidas entre elas, para lograr perspectivas globalizadores e 
dotar de unidade interna ás aprendizaxes escolares. 
 
Á hora de desenvolver as actividades globalizadoras tamén se teñen en 
conta outra serie de aspectos como a etapa evolutiva na que se atopa o 
noso alumnado o que implica: 
- Relacionar as actividades escolares coa vida cotiá do alumnado, e coas 
súas experiencias obtidas en todos os ámbitos, para tomar conciencia da 
progresiva complexidade destes. 
- Facilitar a construción de aprendizaxes, enlazando os novos contidos 
escolares cos integrados previamente. 
- Afianzar as destrezas instrumentais básicas, valorando a súa incidencia 
nas demais áreas. 
- Consolidar un método de estudo, para enfrontarse con éxito a calquera 
situación. 
- Profundar a reflexión sobre as causas e efectos de feitos e 
acontecementos sociais e as relacións entre os elementos intervenientes. 
- Atender á diversidade dos alumnos, tanto para compensar carencias 
instrumentais como para motivarlles a pensar, razoar e reflexionar. 
 
 



- Estimular, na medida do posible, a xeneralización e construción de 
conceptos máis complexos, como preparación a etapas educativas 
posteriores. 
 
ACTIVIDADES TIPO EN RELACIÓN AOS DIFERENTES ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS 
 
Educación viaria: 
- Creación de circuítos por parte do alumnado. 
- Elaboración de sinais de tráfico, murais, cómics, etc 
- Educar a través de xogos e actividades lúdicas. 
 
Educación para a saúde e a actividade física: 
 
- Realización de murais, debuxos e revistas. 
 
Edicación cívica: 
- Actividades grupales. 
- Prácticas que favorezan as habilidades sociais. 
 
Tecnoloxías da información e comunicación. 
 
- Utilización de programas dixitais que faciliten a súa aprendizaxe. 
- Procura de aplicacións e videos relacionados co contido que se está 
estudando nese momento. 
- Realizar actividades de forma interactiva. 
 
Comprensión lectora, hábito de lectura e expresión oral e escrita: 
 
- Pedir ao alumno que busque un dato concreto nun debuxo e que o 
comente ao resto do alumnado.. 
- Comentar unha obra artística. 
- Ler un texto sobre unha obra artística ou un artista coñecido. 
 
Educación para a paz, xustiza, igualdade e liberdade: 
 
-         Xogos cooperativos e participativos 
- Actividades de escoita e cooperación grupal. 
 
 

18.Mecanismos  de revisión, avaliación e modificación das 
propias programacións didácticas e procesos de mellora. 

 

 En canto á avaliación da práctica docente, os mestres avaliarán os 

procesos de ensino e a súa propia práctica docente en relación coa adecuación 

das competencias, dos obxectivos, dos contidos e dos criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe programados ás necesidades e características dos 



alumnos (onde deben avaliar a súa idoneidade e o grao da consecución de 

ditos obxectivos dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe), coas 

actividades (onde se avaliará se son as adecuadas ou se se desaxustan moito 

no tempo programado), coa metodoloxía empregada, coas medidas de 

atención á diversidade aplicadas, coa organización dos espazos e tempo e co 

grao de participación e satifacción dos alumnos e mestre. Polo tanto, esta 

avaliación da práctica docente terá carácter continuo e formativo. Realizarase a 

través da observación e quedarán anotadas no diario de clase aquelas 

propostas que sexan relevantes para o futuro, co fin de reflexionar sobre elas e 

promover cambios que dean lugar a unha mellora da práctica docente 

 

 Para iso  teremos en conta os seguintes indicadores: o nivel de 

adquisición global dos contidos que moitas veces é debido a unha actividade 

mal plantexada, a actitude e o comportamento dos alumnos fronte ás 

actividades ou as actuacións que eles desenvolven que, ás veces constitúen un 

reflexo dos meus, obxectivos, contidos, metodoloxía, temporalización, 

espazos...  

 

Os indicadores a ter en conta na elaboración do informe serán:  

- A práctica educativa foi:  

- Adaptouse ás necesidades do alumnado:  

- Conqueríronse os obxectivos establecidos:  

- O grao de consecución das competencia foi:  

- Foi dabondo o tempo empregado na unidade:  

- A organización do espazo foi axeitada ao noso grupo de alumnos e de 

alumnas:  

- Os materiais utilizados foron suficientes, motivadores, atractivos: 

Rexistro de avaliación do proxecto educativo  

A planificación da ensinanza: Indicadores  

- O proxecto curricular.  

- As programacións de aula.  

- O contido da programación.  

- O nivel de flexibilidade na aplicación da programación.  



ANEXO 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO: Pedro Caselles Beltán 
CURSO: Segundo de Primaria 
MATERIA: Expresión artística (plástica) 
 

 

 

 

 

 

 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliaciónnasensinanzas 

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia. 



1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

▪ Presentación de todos os traballos propostos.....60% 

  

▪ Perfección nos traballos realizados....20% 

 

▪ Orde e limpeza nos traballos realizados…10% 

 

▪ Motivación de cara ao traballo…10% 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Tendo en conta que é una avaliación contínua e sumativa,se aproba 
as dúas seguintes avaliacións, a primeira quedaráralle aprobada con 
un suficiente (5). 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
 

▪ Presentación de todos os traballos propostos.....60% 

  

▪ Perfección nos traballos realizados....20% 

 

▪ Orde e limpeza nos traballos realizados…10% 

 

▪ Motivación de cara ao traballo…10% 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Tendo en conta que é una avaliación contínua e sumativa,se ten  
aproba-  das a primeira e a terceira avaliación, a segunda quedarálle 
aprobada con un suficiente (5). 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
 

▪ Presentación de todos os traballos propostos.....60% 

  

▪ Perfección nos traballos realizados....20% 

 

▪ Orde e limpeza nos traballos realizados…10% 

 

▪ Motivación de cara ao traballo…10% 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Tendo en conta que é una avaliación contínua e sumativa,se ten  
aproba-  das as dúas avaliacións anteriores, a terceira quedarálle 
aprobada con un suficiente (5). 

Cualificación Final 
Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Será a media aritmética das tres avaliacións anteriores. 



 

 

Alumnado de 
materia pendente 

 

 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Se aproba a materia do curso seguinte,a materia pendente,quedará 
automáticamente aprobada. 
Se non aproba a materia do curso seguinte, daráselle a oportunidade 
de realizar un traballo extra para poder superar a materia pendente . 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Procedementos de avaliación: 

 Observación sistemática do traballo e da participación e 
integración do alumno na clase. 

 Actividades plásticas específicas realizadas polo 
alumno,asociados aos diversos obxectivos programados en 
cada Unidade didáctica. 

 

 

 Instrumentos de avaliación: 

 Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os 
resultados apreciados a partir da observación,  a corrección 
das actividades plásticas realizadas polo alumno, o rexistro de 
entrega de traballos a tempo, o rexistro da actitude na aula… 

 

 Rexistro de avaliación  realizado polo profesor ao concluír 
cada Unidade didáctica, que indica para cada un dos alumnos 
o logro dos criterios de avaliación programados e que integra 
a información obtida e a súa valoración, así como o resultado 
conseguido nos traballos realizados. 

 

 

2.1  Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º 
avaliación e avaliación final  

(apoio, reforzó, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía 

 

Debemos ter en conta  os principios como:  
 

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do 
alumnado que determinan a diversidade.  

 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o 
traballo en equipo. 

 

 recorrer ao xogo é unha estratexia 
moi eficaz e motivadora. 

 

Dentro das medidas ordinarias de atención á diversidade, 



 

 

realizaremos os axustes metodolóxicos e organizativos necesarios 
para axustarnos aos distintos ritmos de traballo do alumnado. 

  

Actividades tipo 

 

Farán referencia as mesturas de cores, e estampación. 

 

 

Materiais e 
recursos 

.  
 
Os materiais que se utilizarán  serán os seguintes : 
 Lápices de cores , ceras , témperas , acuarelas, rotuladores , pinceles. 
 

 


