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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características específicas
do grupo a que vai dirixido.

RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se dirixe.

RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das
características individuais e do grupo a que se dirixe.
RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais e do
grupo a que se dirixe.
RA5 - Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos obxectivos previstos e coas
características dos cativos e das cativas.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumenta as variables salientables no
proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as teorías explicativas do ámbito sensorial.

CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.3 Identificáronse as principais alteracións e os trastornos do desenvolvemento sensorial.

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adecuados ás características evolutivas
no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas
destinatarias, en función da súa idade.

CA1.6 Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da intervención.

CA1.7 Valorouse a importancia da intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do contorno por parte do cativo e da cativa.

CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adaptados ás características motrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.3 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características motrices das persoas destinatarias en función da súa
idade.

CA2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar.

CA2.5 Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal.

CA3.1 Identificáronse as teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo.

CA3.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias en función das súa idades.

CA3.3 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións no desenvolvemento cognitivo.

CA3.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características evolutivas no
ámbito cognitivo dos nenos e das nenas.

CA3.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas dos pequenos e das pequenas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Fixéronse propostas creativas e innovadoras.

CA4.1 Identificáronse os principios da educación psicomotriz.

CA4.2 Identificáronse as características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.3 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características psicomotrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características psicomotrices das persoas destinatarias en función
da súa idade.

CA4.5 Identificáronse os principios e os ámbitos de actuación da educación psicomotriz.

CA4.6 Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil.

CA5.1 Describíronse as principais dificultades que poidan xurdir na realización das actividades.

CA5.2 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA5.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA5.4 Realizáronse as actividades consonte a planificación temporal.

CA5.5 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade.

CA5.6 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA5.7 Valorouse a coherencia da implantación das actividades coa planificación.

CA5.8 Respondeuse ante as continxencias.

CA5.9 Xeráronse contornos de intervención seguros.

CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a idade do neno ou da nena.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4 Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación.

CA6.5 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación da intervención.

CA6.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA6.7 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.8 Adecuouse á pauta prevista a actuación e a actitude da persoa profesional.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características específicas
do grupo a que vai dirixido.

RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se dirixe.

RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das
características individuais e do grupo a que se dirixe.
RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais e do
grupo a que se dirixe.
RA5 - Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos obxectivos previstos e coas
características dos cativos e das cativas.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumenta as variables salientables no
proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as teorías explicativas do ámbito sensorial.

CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.3 Identificáronse as principais alteracións e os trastornos do desenvolvemento sensorial.

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adecuados ás características evolutivas
no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas
destinatarias, en función da súa idade.

CA1.6 Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da intervención.

CA1.7 Valorouse a importancia da intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do contorno por parte do cativo e da cativa.

CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adaptados ás características motrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.3 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características motrices das persoas destinatarias en función da súa
idade.

CA2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar.

CA2.5 Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal.

CA3.1 Identificáronse as teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo.

CA3.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias en función das súa idades.

CA3.3 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións no desenvolvemento cognitivo.

CA3.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características evolutivas no
ámbito cognitivo dos nenos e das nenas.

CA3.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA3.6 Fixéronse propostas creativas e innovadoras.

CA4.1 Identificáronse os principios da educación psicomotriz.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Identificáronse as características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.3 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características psicomotrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características psicomotrices das persoas destinatarias en función
da súa idade.

CA4.5 Identificáronse os principios e os ámbitos de actuación da educación psicomotriz.

CA4.6 Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil.

CA5.1 Describíronse as principais dificultades que poidan xurdir na realización das actividades.

CA5.2 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA5.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA5.4 Realizáronse as actividades consonte a planificación temporal.

CA5.5 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade.

CA5.6 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA5.7 Valorouse a coherencia da implantación das actividades coa planificación.

CA5.8 Respondeuse ante as continxencias.

CA5.9 Xeráronse contornos de intervención seguros.

CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a idade do neno ou da nena.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4 Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación.

CA6.5 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación da intervención.

CA6.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA6.7 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.8 Adecuouse á pauta prevista a actuación e a actitude da persoa profesional.

Mínimos esixibles:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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1- Planificación de estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial

Sensacións: clasificación; bases psicolóxicas e fisiolóxicas.

Percepción.

Principais teorías explicativas do desenvolvemento sensorial.

Sentidos: características evolutivas do seu desenvolvemento

Identificación das principais alteracións no desenvolvemento sensorial.

Identificación do tratamento educativo das alteracións no desenvolvemento sensorial.

Obxectivos da educación sensorial.

Valoración da importancia da exploración no desenvolvemento sensorial.

2-Planificación de estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor

Factores que determinan o desenvolvemento motor.

Identificación das bases neurofisiolóxicas do desenvolvemento motor.

Leis do desenvolvemento.

Órganos do movemento: actividade muscular.

Evolución da motricidade na idade infantil.

Desenvolvemento dos automatismos e da postura corporal nos nenos e nas nenas.

Identificación das principais alteracións no desenvolvemento motor.

Identificación do tratamento educativo das alteracións no desenvolvemento motor.

Utilización de axudas técnicas.

Obxectivos da educación da motricidade.

Valoración dos espazos seguros para favorecer a mobilidade dos cativos e das cativas.

3-Planificación de estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo

Proceso cognitivo: intelixencia, atención e memoria, creatividade, reflexión e razoamento.

Principais teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo: teoría de Piaget.

Relación entre o desenvolvemento sensomotor e o cognitivo na infancia.

Principais fitos evolutivos no desenvolvemento cognitivo.

Principais alteracións do desenvolvemento cognitivo e o seu tratamento educativo.

Obxectivos da intervención educativa no desenvolvemento cognitivo.

4-Planificación de estratexias, actividades e recursos psicomotores

Psicomotricidade: características e evolución.

Valoración da función globalizadora da psicomotricidade e o seu desenvolvemento

cognitivo, afectivo e motor.

Análise e evolución do esquema corporal.

Análise e evolución da motricidade gráfica.

Control tónico.

Control postural.

Estruturación espazo-temporal.

Lateralidade.

Respiración.

Coordinación psicomotriz.

Práctica psicomotriz: obxectivos.
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5-Posta en práctica de actividades de intervención nos ámbitos sensorial, motor, cognitivo

e psicomotor

Actividades dirixidas a favorecer o desenvolvemento cognitivo, sensorial, motor e psicomotor.

Organización do espazo para a realización de actividades favorecedoras do desenvolvemento

sensorial, motor, cognitivo e psicomotor.

Selección de materiais e recursos.

Respecto polos ritmos evolutivos dos pequenos e das pequenas.

Creación de situacións afectivas e de confianza.

6-Avaliación do proceso e do resultado da intervención realizada nos ámbitos sensorial,

motor, cognitivo e psicomotor

Técnicas e instrumentos para a avaliación da intervención e do desenvolvemento sensorial,

motor, cognitivo e psicomotor infantil.

Criterios de cualificación:

A proba consta de dúas partes, a cualificación de cada parte da proba será numérica, entre 0 e 10 puntos. A nota final calcularase sempre e cando

se obteña polo menos unha puntuación de 5 puntos en cada parte, e será a media aritmética destas, expresada con números enteiros. (Ver

criterios específicos de cualificación no apartado 4, correspondente de Probas e instrumentos).

A cualificación final da proba será positiva sempre que se obteña unha nota igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario a nota final nunca

será superior a 4 puntos.

En cada unha das partes teranse en conta especificamente os seguintes criterios:

Primeira parte da proba:

- Elaboración da totalidade dos apartados.

- Coherencia, precisión e claridade na exposición das respostas.

- Ausencia de erros ou respostas que non se axustan á pregunta formulada.

- Utilización de vocabulario técnico preciso e referencias e conceptos actualizados.

- Presentación, organización e lexibilidade.

Segunda parte da proba:

- Capacidade de aplicar os aspectos teóricos aos supostos prácticos: adecuación ao tramo de idade, selección de recursos axeitados, etc.

- Coherencia, precisión e claridade na exposición das respostas.

- Utilización de vocabulario técnico preciso e referencias e conceptos actualizados.

- Elaboración da totalidade dos apartados.

- Presentación, organización e lexibilidade.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A duración máxima da primeira parte da proba é de 3 horas. A duración máxima da segunda parte da proba é de 3 horas.

4.a) Primeira parte da proba
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Ambas partes da proba se realizaran de forma individual e sen material de apoio. A utilización de calquera medio fraudulento anulará a parte

correspondente e non será posible facer media.

As persoas candidatas deberán acudir á proba com DNI ou outro documento de identificación persoal (pasaporte, carnet de conducir) e bolígrafo

azul ou negro.

Primeira parte: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita. A  profesora cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez

puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Realizarase una proba escrita que constará de dous apartados:

Apartado 1:

- Proba tipo test cunha puntuacón máxima de catro puntos, sendo necesario acadar un mínimo de dous puntos para realizar a media co outro

apartado desta proba teórica. Cada pregunta consta de 4 respostas alternativas, cunha única resposta correcta. Dúas respostas incorrectas restan

unha resposta correcta.

A resposta deberá quedar claramente sinalada no exame. (Si nunha das preguntas aparece máis de unha resposta marcada, darase por incorrecta

a pregunta, aplicando a súa correspondente penalización).

Apartado 2

-Proba escrita con diferentes cuestións (preguntas de definición de conceptos, de clasificación, de ordenación, de relación, exemplificación, etc)

cunha puntuación máxima de 6 puntos, sendo necesario acadar un mínimo de tres puntos para realizar a media co apartado anterior.

4.b) Segunda parte da proba

Segunda parte práctica: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A profesora cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos.

A proba de tipo práctico será unha proba escrita que poderá consistir en: resolución de casos prácticos, deseño/ programación e posta en práctica

de diferentes tipos de actividades ou propostas (obradoiros, sesións prácticas, etc).
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