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1. Contribución da materia ao logro das Competencias Básicas 

A área de Educación artística contribúe á adquisición de distintas competencias 

básicas: Á competencia cultural e artística faino directamente en todos os 

aspectos que a configuran. Nesta etapa ponse os énfases nos coñecementos de 

diferentes códigos artísticos e na utilización dás técnicas e dos recursos que lles 

son propios, axudandoao alumnado a iniciarse na percepción e na comprensión 

do mundo que lle rodea e a ampliar súas posibilidades de expresión e 

comunicación cos damas. A posibilidade de representar unha idea de forma 

persoal, valéndose dos recursos que as linguaxes artísticas proporcionan, 

promove a iniciativa, a imaxinación e a creatividade, ao tempo que ensina a 

respectar outras formas de pensamento e expresión. 

A área, ao propiciar o acercamento a diversas manifestaciónsculturais e 

artísticas, tanto do ámbito máis próximo como doutros pobos, dota aos alumnos 

e alumnas de instrumentos para valorases e para formular opinións cada vez 

mais fundamentadas no coñecemento. Deste modo, poden ir configurando 

criterios válidos en relación cosprodutosculturais e ampliar as súas posibilidades 

de ocio. Aofacer da exploración e da indagación os mecanismos apropiados para 

definir posibilidades, buscar solucións e adquirir coñecementos, promove de 

forma relevante a autonomía e iniciativa persoal. 

O proceso que leva aonenodende a exploración inicial ata o producto final 

requiredunha planificación previa e demanda un esforzo por alcanzar resultados 

orixinais, non estereotipados. Por outra parte, esixe a elección de recursos tendo 

presente a intencionalidade expresiva do producto que se desexa lograr e a 

revisión constante do que se fixo en cada fase do proceso coa idea de melloralo 

se fora preciso. A creatividadeesixe actuar con autonomía, poñer en marcha 

iniciativas, barallar posibilidades e solucións diversas. O proceso non 

sócontribúe á orixinalidade, á busca de formas innovadoras, se non que 

taménxeneraflexibilidadepois ante un mesmosuposto poden darse diferentes 

respostas. 

O área é tamén un bo vehículo con respecto ácompetencia social e cidadá. No 

ámbito Educación artística, a interpretación e a creación supoñen, en 

moitasocasións, un traballo en equipo. Esta circunstancia esixe cooperación, 



asunción de responsabilidades, seguimento de normas e instruccións, coidado e 

conservación de materiais e instrumentos, aplicación de técnicas concretas e 

utilización de espazos de maneira apropiada. O seguimentodestes requisitos 

formano compromiso cosdemais, naesixencia que ten a realización no grupo e na 

satisfacción que proporciona un produto que é froito do esforzo común. En 

definitiva, expresarse buscando o acordo, pon en marcha actitudes de respecto, 

aceptación e entendemento, o que sitúa o área como un bo vehículo para 

oudesenvolvementodesta competencia. 

No que a refire á competencia no coñecemento e interacción co mundo físico, o 

área contribúe á apreciación do entorno a través do traballo perceptivo con sons, 

formas, cores, liñas, texturas, luz oumovemento presentes nos espazosnaturais e 

nas obras e realizacións humanas. A área sérvese do medio como pretexto para a 

creación artística, explórao, manipúlao e incorpóraorecreándoo para darlleunha 

dimensión que proporcione ledicia e contribúaaoenriquecemento da vida das 

persoas. Así mesmo, ten en contaoutra dimensión igualmente importante, a que 

compete ásagresións que deterioran a calidade de vida, como a contaminación 

sonora ouássolucións estéticas pouco afortunadas de espazos, obxectosou 

edificios, axudandoaosnenos e ás nenas a tomar conciencia dá importancia de 

contribuír a preservar un ámbito físico agradable e saudable.  

Á competencia para aprender a aprendercontribúesena medida en que a 

favoreza a reflexión sobre os procesos na manipulación de obxectos, a 

experimentación con técnicas e materiais e a exploración sensorial de sons, 

texturas, formas ouespazos, co fin de que os coñecementos adquiridos doten a 

nenos e nenas dunhabagaxe suficiente para utilizalos en situacións diferentes. O 

desenrolo da capacidade de observación formula a conveniencia de establecer 

pautas que a guíen, coobxecto de que ouexercicio de observar proporcione 

información relevante e suficiente. Neste sentido, o área fai competente en 

aprender a proporcionar protocolos de indagación e planificación de procesos 

susceptibles de ser utilizados en outrosaprendizaxes. 

Á competencia en comunicación lingüística pódese contribuír, a través da 

riqueza dos intercambios comunicativos que se xeran, do uso das normas que os 

rexen, da explicación dos procesos que se realizan e do vocabulario específico 

que o área achega. De forma específica, canciónsousinxelasdramatizacións son 



un vehículo propicio para a adquisición de novo vocabulario e para desenrolar 

capacidades relacionadas coa fala, como a respiración, a dicción ou a 

articulación. Así mesmo, taménnadescrición de procesos de traballo, na 

argumentación sobre ássolucións dadas ouna valoración da obra artística.  

Aotratamento da información e a competencia dixitalcontribúese a través do uso 

da tecnoloxía como ferramenta para mostrar procesos relacionados coa música e 

as artes visuais e para achegarao alumnado á creación de produccións artísticas e 

aoanálise da imaxe e o son e das mensaxes que estes transmiten. 

Taméndesenvolve a competencia na busca de información sobre manifestacións 

artísticas para o seucoñecemento e ledicia, para seleccionar e intercambiar 

informacións referidas a ámbitos culturais do pasado e do presente, próximos 

oudoutros pobos.  

Aínda que en menor medida, o área contribúe á competencia matemática ao 

abordar conceptos e representaciónsxeométricas presentes na arquitectura, no 

deseño, no mobiliario, nos obxectoscotiáns, no espazo natural, e 

naquelasocasiónsnas que se necesitan referentes para organizar a obra artística 

no espazo. Así mesmo, cando en música se traballan o ritmo ou as escalas, 

estasefacendounhaachega a esta competencia.  

2. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares  

 
OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
O currÌculo básico establece os seguintesobxectivos para a etapa de Educación 

Primaria: 
 

a. Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 
dacordo con elas, prepararse para  exercicio activo da cidadanÌa e respectar os 
dereitos humanos, asÌ como o pluralismo propio dunhasociedade democrática. 

 
b. Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

responsabilidade no estudio, así como actitudes de confianza en sí mesmo, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividadenaaprendizaxe e espíritu emprendedor. 
 

c. Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflictos, 
que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, 
así como nos grupos sociaiscos que se relacionan. 
 

d. Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e las diferencias entre as 
persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 



discriminación de persoas con discapacidade. 
 

e. Coñecer e utilizar de maneira apropiada a linguacastelá e a lingua cooficial da 
Comunidad Autónoma e desenvolver hábitos de lectura. 
 

f. Adquirir en, alomenos, unhalinguaestranxeira a competencia comunicativa 
básica que lles permita expresar e comprender mensaxessinxelas e 
desenvolverse en situaciones cotiás. 
 

g. Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operaciónselementais de cálculo, 
coñecementosxeométricos e estimacións, así como ser capaces de 
aplicalosássituacións da súa vida cotiá. 
 

h. Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias Naturais, as Ciencias Sociais, a 
Xeografía, a Historia e a Cultura. 
 

i. Iniciarse na utilización, para el aprendizaxe, das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación desenvolvendo un espíritu crítico ante as mensaxes que reciben e 
elaboran. 
 

j. Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construcción de propostasvisuais e audiovisuais. 
 

k. Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as 
diferencias e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer 
o desenvolvementopersoal e social 

 
l. Coñecer e valorar os animaismáis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamiento que favorezan o seucoidado. 
 

m. Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nassúasrelaciónscosdemáis, así como unhaactitude contraria á violencia, 
aosprexuicios de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 
 

n. Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 
accidentes de tráfico. 

 
OBXECTIVOS DE ÁREA 

 
A ensinanza da Educación Plástica terá como obxectivos de área o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 
•••• Diferenciaciónentreimaxesfixaseenmovemento.Afotografía,ocartel,ocómic e o 

cinede animación. 
 

•••• Utilizacióndastecnoloxíasdainformacióne acomunicaciónparaabúsqueda, 
creación e difusión deimaxes. 

 
•••• Utilizacióndoselementosbásicosdodebuxo(punto,líneaeplano).Usoecaracterísticas 

da cor. 



 
•••• Técnicasdodebuxoedapintura.Realizacióndeobrasplásticasfacendousodediferente

smateriais. Utilización dastecnoloxías. 
 

•••• Realización de obras tridimensionalesfaciendouso dediferentesmateriais. 
 

•••• Familiarización coas obrasartísticasmáis relevantes.Osgrandespintores españois. 
Museose exposicións. 

 
•••• Utilizacióndareglamilimetrada,aescuadra,ocartabóneo 

compásparaotrazadodeliñasparalelaseperpendiculares,ángulosdediferentesmedida
s,segmentos,mediatricese círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

� j 

� e  

� b  

� B1.1. Indagación e apreciación das 
posibilidades plásticas e expresivas 
dos elementos naturais e artificiais do 
contexto próximo. 

� B1.2. O contexto natural, artificial e 
artístico: posibilidades plásticas dos 
elementos naturais e o seu uso con 
fins expresivos.  

� B1.3. Elaboración de protocolos para a 
observación sistemática de aspectos, 
calidades e características notorias e 
sutís das imaxes.  

� B1.1. Formular opinións cun criterio 
estético, oralmente ou por escrito, que 
expresen o respecto e a riqueza das 
achegas que ofrecen as manifestacións 
artísticas (plásticas, visuais ou 
musicais), apreciando as texturas, as 
formas, as liñas, as medidas e as 
cores.  

� EPB1.1.1. Observa e explica 
aspectos, calidades e 
características das obras artísticas 
seguindo un protocolo.  

� CCL  

� CCEC 

� CSC 

� EPB1.1.2. Utiliza a observación e a 
percepción visual para interpretar 
imaxes.  

� CCEC 

� CAA 

� EPB1.1.3. Reflexiona sobre o 
proceso de elaboración dunha 
composición plástica. 

� CCEC 

� CAA 

� EPB1.1.4. Recoñece materiais e 
recursos plásticos nas imaxes e nas 
composicións plásticas. 

� CCEC 

� CCL 

� EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas 
entre as formas xeométricas do seu 
contexto próximo.  

� CCEC 

� CCL 

� EPB1.1.6. Analiza as posibilidades 
de texturas, formas, cores e 
materiais aplicados sobre soportes 
distintos. 

� CCEC 

� CCL 

� j 

� e 

� B1.4. Indagación sobre o uso artístico 
dos medios audiovisuais e 

� B1.2. Aproximarse á lectura, a análise 
e a interpretación da arte e as imaxes 

� EPB1.2.1. Analiza de maneira 
sinxela e utilizando a terminoloxía 

� CCEC 

� CCL 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� b tecnolóxicos para o traballo con 
fotografías.  

� B1.5. Documentación sobre a 
evolución da fotografía e valoración 
das posibilidades do formato dixital 
actual.  

� B1.6. Valoración do cine de animación 
como ferramenta de aprendizaxe. 

� B1.7. Secuenciación dunha historia, 
unha novela e unha canción, con 
imaxes e textos explicativos.  

� B1.8. Elaboración de carteis aplicando 
coñecementos plásticos e 
audiovisuais.  

� B1.9. Iniciación a sinxelas obras de 
animación tendo en conta o son, a 
montaxe, o guión e a realización. 

fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e históricos, 
comprendendo de maneira crítica o 
significado e a función social, con 
capacidade para elaborar imaxes 
novas a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

axeitada imaxes fixas atendendo ao 
tamaño, ao formato e aos elementos 
básicos (puntos, rectas, planos, 
cores, luz e función). 

� EPB1.2.2 Coñece a evolución da 
fotografía desde o branco e negro á 
cor, do formato de papel ao dixital, e 
valora as posibilidades que trae 
consigo a fotografía. 

� CCEC 

� CCL 

� EPB1.2.3. Recoñece os temas da 
fotografía. 

� CCEC 

� CCL 

� EPB1.2.4. Realiza fotografías 
utilizando medios tecnolóxicos, 
analizando a posteriori a adecuación 
do encadramento ao propósito 
inicial. 

� CCEC 

� CAA 

� CCL 

� EPB1.2.5. Recoñece o cine de 
animación como un xénero do cine 
e comenta o proceso empregado 
para a creación, a montaxe e a 
difusión dunha película de 
animación, realizado tanto coa 
técnica tradicional como coa técnica 
actual. 

� CCEC 

� CCL 

� CAA 

� EPB1.2.6. Secuencia unha historia � CCEC 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

en viñetas nas que incorpora imaxes 
e textos, seguindo o patrón do 
cómic. 

� CAA 

� EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de 
animación para familiarizarse cos 
conceptos elementais da creación 
audiovisual: guión, realización, 
montaxe, son. 

� CCEC 

� CAA 

� CD 

� j 

� i 

� a 

� B1.10. Valoración dos medios de 
comunicación e das novas tecnoloxías 
da información e da comunicación 
como instrumentos de coñecemento, 
produción e satisfacción.  

� B1.11. Uso das tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
coñecer as manifestacións do 
patrimonio cultural e artístico dos 
pobos (autores e autoras, obras e 
documentación).  

� B1.12. Uso intencionado da imaxe 
como instrumento de comunicación. 

� B1.13. A protección de datos. Dereito 
á propia imaxe.  

� B1.3. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación  de 
xeito responsable para a busca, 
creación e difusión de imaxes fixas e 
en movemento. 

� EPB1.3.1. Manexa programas 
informáticos sinxelos de elaboración 
e retoques de imaxes dixitais 
(copiar, pegar, modificar tamaño, 
cor, brilo, contraste, …) que lle 
serven para a ilustración de textos. 

� CD 

� CSC 

� EPB1.3.2. Coñece os protocolos de 
actuacións para a difusión de 
imaxes propias ou alleas, e respecta 
a propiedade intelectual de cada 
persoa.. 

� CSC 

� CD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

� j 

� b 

� B2.1. Aplicación de recursos gráficos 
para a expresión de emocións, ideas e 

� B2.1. Realizar producións 
plásticasseguindo pautas elementais 

� EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de 
debuxo e/ou pictóricas máis 

� CCEC 

� CAA 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

accións. 

� B2.2. Disposición á orixinalidade, a 
espontaneidade e a plasmación de 
ideas, sentimentos e vivencias de 
forma persoal e autónoma, na 
creación dunha obra artística.  

� B2.3. Recreación de espazos, 
aplicando conceptos artísticos básicos 
(equilibrio e composición). 

do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e 
técnicas pictóricas  e elixindo as máis 
axeitadas para a realización da obra 
prevista. 

axeitadas para as súas 
creacións,manexando os materiais e 
instrumentos de forma adecuada, 
coidando o material e o espazo de 
uso. 

� EPB2.1.2. Fai composicións que 
transmiten emocións básicas 
(calma, violencia, alegría, tristura 
etc.) coa axuda de diversos 
recursos para cada caso 
(claroscuro, puntos, liñas, cores 
etc.). 

� CCEC 

� CAA 

� EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, 
ideas, accións e situacións.  

� CCEC 

� CAA 

� EPB2.1.4. Experimenta con 
materiais e texturas gráficas con 
creatividade e soltura.  

� CAA 

� CCEC 

� EPB2.1.5. Valora os elementos e os 
recursos empregados para alcanzar 
o efecto que máis se axuste ás 
propias necesidades.  

� CAA 

� CCEC 

� EPB2.1.6. Distingue e explica as 
características da cor en canto a 
súa luminosidade, tono e saturación, 
aplicándoas cun propósito concreto 

� CAA 

� CCEC 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

nas súas producións. 

� EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a 
partir da aplicación da cor.  

� CAA 

� CCEC 

� EPB2.1.8. Executa composicións 
pareadas nas que aparecen as 
cores complementarias respectivas. 

� CAA 

� CCEC 

� EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e 
elementos do contexto con 
dimensións, proporcións, tamaños e 
cores axeitadas (paisaxe, bodegón 
etc.). 

� CCEC 

� CAA 

� EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía 
aprendida o propósito dos seus 
traballos e as características dos 
mesmos.  

� CCEC 

� CCL 

� j 

� b  

� B2.4. Análise das formas de 
representación de volume.  

� B2.5. Elaboración de obxectos 
tridimensionais con distintos materiais. 

� B2.6. Comparación entre as formas 
que adopta a representación do 
espazo en diferentes áreas ou 
ámbitos. 

� B2.2. Representar volumes utilizando 
recursos como cores, claroscuros, 
corte, dobra e encartado. 

� EPB2.2.1. Representa con 
claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas.  

� CCEC 

� CAA 

� EPB2.2.2. Experimenta coa 
superposición de planos para crear 
volumes. 

� CCEC 

� CAA 

� EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal 
como elemento expresivo para 

� CCEC 

� CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

proporcionar sensación de 
profundidade.  

� EPB2.2.4. Fai obxectos 
tridimensionais utilizando o recorte, 
o encartado e o pegado de pezas de 
diversas formas, utilizando diversos 
tipos de materiais. 

� CCEC 

� CAA 

� d  

� j 

� B2.7. Coñecemento e valoración de 
identificadores artísticos de diferentes 
culturas. 

� B2.8. Interese por coñecer producións 
do patrimonio cultural e artístico dos 
pobos.  

� B2.9. Valoración do patrimonio cultural 
e artístico para a satisfacción con eles 
e para a súa conservación.  

� B2.10. Elaboración de documentos 
relacionados con obras, creadores e 
creadoras, e manifestacións artísticas. 

� B2.3. Coñecer as manifestacións 
artísticas máis significativas que forman 
parte do patrimonio artístico e cultural, 
e adquirir unha actitude de respecto e 
valoración dese patrimonio.  

� EPB2.3.1. Recoñece, respecta e 
valora as manifestacións artísticas 
máis importantes do patrimonio 
cultural e artístico español, 
nomeadamente aquelas que foron 
declaradas Patrimonio da 
Humanidade. 

� CSC 

� CCEC 

� EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades 
que ofrecen os museos de coñecer 
obras de arte expostas neles e goza 
con elas.  

� CSC 

� CCEC 

� EPB2.3.3. Coñece algunha 
profesión do ámbito artístico, 
interésase polas características do 
traballo de artistas e artesáns ou 
artesás, e goza como público coa 
observación das súas producións.  

� CSC 

� CCEC 

� i � B2.11. Emprego dos medios 
audiovisuais e novas tecnoloxías da 

� B2.4. Utilizar as TIC para a busca e 
tratamento de imaxes, como 

� EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 

� CD 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� j 

� b 

información e da comunicación para o 
tratamento de imaxes, deseño, 
animación e difusión dos traballos 
elaborados.  

� B2.12. Preparación de documentos 
propios da comunicación artística.  

ferramentas para deseñar documentos.  como fonte de información e 
documentación para a creación de 
producións propias.  

� CCEC 

� EPB2.4.2. Manexa programas 
informáticos sinxelos de elaboración 
e retoques de imaxes dixitais 
(copiar, pegar; modificar tamaño, 
cor, brillo, contraste etc.) que serven 
para a ilustración de textos.  

� CD 

� CCEC 

� EPB2.4.3. Elabora e prepara 
documentos propios da 
comunicación artística (carteis, 
guías ou programas). 

� CCEC 

� CD 

� a 

� b  

� j  

� B2.13. Elaboración de producións 
plásticas utilizando técnicas mixtas, 
elixindo as técnicas, os instrumentos e 
os materiais de acordo coas súas 
características e coa súa finalidade.  

� B2.14. Asunción de responsabilidade 
no traballo propio (constancia e 
esixencia progresiva) e no traballo 
cooperativo (respecto polas achegas e 
as disposicións das demais persoas).  

� B2.15. Realización individual ou en 
grupo, con establecemento de 
momentos de revisión e de reflexión 

� B2.5. Realizar producións plásticas, 
participando con interese e aplicación 
no traballo individual ou de forma 
cooperativa, respectando os materiais, 
os utensilios e os espazos, 
desenvolvendo a iniciativa e a 
creatividade, e apreciando a correcta e 
precisa realización dos exercicios e das 
actividades, a orde e a limpeza, o 
respecto polas normas, as regras e 
os/as compañeiros/as.  

� EPB2.5.1. Produce obras plásticas, 
logo de escoller as técnicas e os 
instrumentos máis axeitados para 
conseguir unha finalidade 
determinada.  

� CCEC 

� CAA 

� EPB2.5.2. Respecta os materiais, os 
utensilios e os espazos.  

� CSC 

� CCEC 

� EPB2.5.3. Amosa interese polo 
traballo individual e colabora no 
grupo para a consecución dun fin 
colectivo, respectando as iniciativas 
de cada compañeiro ou compañeira.  

� CSC 

� CCEC 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

sobre o proceso seguido. � EPB 2.5.4. Participa con interese 
nas actividades propostas, 
apreciando a realización correcta, 
precisa, ordenada e limpa dos 
exercicios e das actividades. 

� CSC 

� CCEC 

� CAA 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

� g 

� b 

� j  

� B3.1. Elaboración de composicións 
plásticas partindo de conceptos 
xeométricos da realidade do 
alumnado.  

� B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer 
e comprender o termo de escala. 

� B3.3. Apreciación das posibilidades 
plásticas e expresivas das estruturas 
xeométricas.  

� B3.4. Construción de estruturas e 
transformación de espazos usando 
nocións métricas e de perspectiva. 

� B3.5. Uso dos instrumentos básicos 
do debuxo xeométrico para compor 
unha creación artística partindo dos 
polígonos elementais.  

� B3.1. Identificar conceptos xeométricos 
na realidade que rodea o alumnado, en 
relación cos conceptos xeométricos 
recollidos na área de matemáticas coa 
súa aplicación gráfica. 

� EPB3.1.1. Identifica os conceptos 
de horizontalidade e verticalidade, e 
utilízaos nas súas composicións con 
fins expresivos. 

� CCEC 

� CAA 

� CMCCT 

� EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e 
perpendiculares, usando o escuadro 
e o cartabón. 

� CCEC 

� CAA 

� CMCCT 

� EPB3.1.3. Utiliza a regra 
considerando o milímetro como 
unidade de medida habitual aplicada 
ao debuxo técnico. 

� CCEC 

� CMCCT 

� EPB3.1.4. Suma e resta segmentos 
utilizando a regra e o compás. 

� CMCCT 

� CCEC 

� EPB3.1.5. Calcula graficamente a 
mediatriz dun segmento utilizando a 
regra e o compás. 

� CMCCT 

� CCEC 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� EPB3.1.6. Traza círculos co compás 
coñecendo o raio. 

� CMCCT 

� CCEC 

� EPB3.1.7. Divide a circunferencia en 
dúas, tres, catro e seis partes iguais, 
utilizando o material propio do 
debuxo técnico. 

� CMCCT 

� CCEC 

� EPB3.1.8. Aplica a división da 
circunferencia á construción de 
estrelas e elementos florais aos que 
posteriormente lles dá cor.  

� CCEC 

� CMCCT 

� CAA 

� EPB3.1.9. Continúa series con 
motivos xeométricos (rectas e 
curvas) utilizando unha cuadrícula 
propia facilitada cos instrumentos 
propios do debuxo técnico. 

� CCEC 

� CAA 

� EPB3.1.10. Suma e resta ángulos 
de 90, 60, 45 e 30 graos utilizando o 
escuadro e o cartabón. 

� CMCCT 

� EPB3.1.11. Analiza a realidade 
descompóndoa en formas 
xeométricas básicas e trasladándoa 
a composicións bidimensionais. 

� CCEC 

� CAA 

� EPB3.1.12. Identifica nunha obra 
bidimensional formas xeométricas 

� CCEC 

� CMCCT 



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

simples.  

� EPB3.1.13. Realiza composicións 
utilizando formas xeométricas 
suxeridas polo ou pola docente. 

� CCEC 

� CMCCT 

� CSIEE 

� EPB3.1.14. Coñece e comprende o 
termo de escala e é capaz de 
aplicalo cambiando a escala dun 
debuxo sinxelo mediante o uso de 
cuadrícula. 

� CMCCT 

� CCEC 

� EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e 
constrúe os polígonos elementais, 
apreciando as súas diferenzas e 
similitudes. 

� CMCET 

� CCEC 

� j 

� g 

� b 

� B3.6. Exploración e uso adecuado do 
material de debuxo técnico, coa 
finalidade de atopar o máis apropiado 
para o resultado final. 

� B3.2. Iniciarse no coñecemento e no 
manexo dos instrumentos e dos 
materiais propios do debuxo técnico, e 
empregalo adecuadamente. 

� EPB3.2.1.Coñece e aprecia o 
resultado da utilización correcta dos 
instrumentos de debuxo, e valora a 
precisión dos resultados.  

� CCEC 

� CAA 

� CMCCT 

 

 

 

 



6º PRIMARIA 
 
 
First Term (Primeirotrimestre) 

Unit 1: Colour 

No sesións: 3 

Contidos:  

• Primary and secondarycolours: review. 

• Complementarycolours: review. 

• Tertiarycolours. 

• Habitats and colour. 

Unit 2: Colour and Munch 

Nº de sesións: 3 

• Colour and feeling 

• Forms and feeling 

• Expresionism: Munch. 

Unit 3: Halloween party 

Nº de sesións: 2 

Contidos: 

• History about Halloween: review. 

• Design and decoration of classroom doors 

Unit4 : Comic 

Nº de sesións: 2 

Contidos: 

• Drawing techniques. 

• Comic characters. 

•  

Unit 5: Christmas collage  

Nº sesións: 3 



Contidos:  

• Combined techniques. 

• Collage. 

• Creation new colours (overlapping tissue papers, etc). 

Second Term: (segundotrimestre) 

Unit 6: Creating mandalas 

Nº sesións: 4 

Contidos: 

• Technical drawing. 

• Geometric shapes. 

• Geometric elements. 

• Use of  compass and rulers. 

Unit 7: Tessellations in art 

Nº sesións: 4 

Contidos:  

• Tessellations history 

• Tessellation parts: design and patterns. 

• Graphic artists. 

Unit 8: Working on the computer. 

Nº de sesións: 2 

Contidos: 

• Computer art. 

• Create using a computer. 

• Computer programs.  

 

Third Term (TerceiroTrimestre) 

Unit 9: What a wonderful photography! 

Nº de sesións: 4 



Contidos: 

• Camera basics. 

• Camera parts. 

• History of photography. 

• Kinds of shots. 

Unit 10: Drawing perspective 

Nº sesións: 3 

Contidos:  

• Technique. 

• Frontal and oblique perspective. 

• Vanishing point. 

Unit 11: Visual textures. 

Nº sesións: 2 

Contidos: 

• Lines and colour to create visual textures. 

• Gustav Klimt. 

Unit 12: The human figure 

Nº sesións: 2 

Contidos: 

• Parts of the body. 

• Sculpture. 

• Modelling technique. 

 

3. Metodoloxía didáctica para o ensino e a aprendizaxe. 

METODOLOXÍA PARA O ENSINO E A APRENDIZAXE DE CARÁCT ER 

XERAL  

• Propoñer diferentes situacións de aprendizaxeao alumnado para que poñan en 

marcha procesos cognitivos variados. 



• Alternar diferentes tipos de actuacións, actividades e situacións de 

aprendizaxetendo en conta as motivacións e os intereses dos alumnos.  

• Contextualizar as aprendizaxes dos alumnos.  

• Fomentar o coñecemento que ten o alumnado sobre o seu propio aprendizaxe.  

• Fomentar na aula un clima escolar de aceptación mutua e cooperación.  

• Enriquecer os agrupamentos no aula e potenciar o traballo colaborativo entre 

alumnado-profesorado e alumnado-alumnado.  

• Coordinación nametodoloxía para a ensinanza e a aprendizaxe.  

• Buscar, seleccionar e elaborar materiais curriculares diversos. 

• Proporcionar un entorno de aprendizaxe seguro e cálido, onde o alumno se sinta 

libre e confiado.  

• Actividade do alumno.  

A organización do aula, as normas de convivencia e funcionamento do centro e do 

aula e o seu proceso de elaboración, o uso de determinadas opcións de 

metodoloxía para a ensinanza e o aprendizaxe, a sabia elección de recursos 

didácticos con potencial formativo e a eficaz planificación de actividades 

complementarias e extraescolares poden contribuír de modo determinante á 

adquisición de competencias básicas.  

METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA ÁREA 

 

É fundamental utilizar na aula a lingua inglesa de modo gradual para que os alumnos se 

vaian acostumando a escoitala (recibindo así gran cantidade de información) e pouco a 

pouco empregala eles mesmos nas súas propias producións en situacións reais de 

comunicación. Por isto, é importante favorecer a competencia comunicativa a través de 

múltiples intercambios comunicativos dándolles patróns expresivos que lles axuden a 

ampliar as súas posibilidades de comunicación e reforzando o vocabulario e es 

estruturas básicas. 

As actividades do noso proxecto son de diversa tipoloxía para que os alumnos estean 

constantemente estimulados e non caian no aburrimento e teñen como meta satisfacer as 



necesidades de todos os tipos de aprendizaxe tratando de abarcar todas as destrezas 

básicas da lingua: audición, lectura, escritura e expresión. 

As actividades de tipo grupal están presentes en todas as unidades e promoven a 

comunicación oral e a aprendizaxe colaborativa. Incídese no desenvolvemento de 

actitudes de diálogo e de resolución de conflictos e no uso de habilidades e 

convenciónssociais para facilitar a boa comunicación e o bo estar do grupo. Traballar en 

colaboración con outrosaxudaaosnenos a coñecer e apreciar os valores e as normas de 

convivencia, aprender a obrar dacuerdo con elas e prepararse para o exercicio activo da 

ciudadanía.  

Persegue o desenvolvemento de hábitos de traballo individual e de equipo e de 

esfuerzo, así como actitudes de confianza en simesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividadenaaprendizaxe e espíritu emprendedor. Presenta as 

siguientes características: 

• Explicación das distintas técnicas. 

• Aplicación das mesmas.  

• Aproveitartódalasparticipacións en concursos de debuxo.  

Para evitar a frustración de alumnos cunha escasa competencia lingüística ouespeciais 

dificultades neste segundo idioma, os textos e las actividades están ao alcance da 

comprensión dos alumnos, utilizando repetidamente os mesmos termos e estructuras 

sinxelas. Hai un importante traballoco vocabulario e as estructuras lingüísticas, de 

forma que estén preparados para comprender os contidos e as actividades plantexadas. 

O apoio visual (tarxetas con imágenes, presentaciones visuales, contos, ilustracións e 

fotos, xestos, etc.) utilízase de forma constante para presentar e transmitir os conceptos 

e as actividades permiten a los niños asociar linguaxe e significado 

 

4. Materiais curriculares e recursos 

 

Recursos humanos e materiais entre os que destacamos: 

• Mestres.  

• Encerado dixital.,CD´s., proxector. 



• Xices de cores.  

• Folios, cartolinas, materiais de reciclaxe, papel charol, papel pinocho, papel 

celofán...  

• Regras, escadras, cartabóns, compás, afialapis, lapis, goma, rotuladores, ceras, 

cores, témperas, acuarelas...  

• Patio escolar, biblioteca escolar...  

• Concursos escolares do centro (Nadal, Día do Peón, etc. 

• Festaspopulares (Halloween, Thanksgiving Day, etc.)  

• Picture dictionary (diccionario de imaxes para aprender vocabulario feito polo 

propio alumno). 

• Recursos dixitais: páxinas web de diferentes editoriais, Museo Thyssen, 

Prado,… 

 

5. Procedementos e instrumentos de avaliación e cualificación 

A avaliación debe ser un proceso sistemático que deberá cumprir os seguintes 

requisitos:  

• Carácter integrador: terá presente todo o conxunto de elementos que interveñen 

e condicionan a vida educativa.  

• Personalizado: avaliarao alumnado en diferentes niveis de competencia, 

dacordocoseu progreso respecto á avaliación inicial.  

• Continuo: significa manterunha observación sistemática sobre todo o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe.  

• Formativo: débese reconducir o proceso no momento que se 

advirtandesviacións.  

• Sumativo: constatación dos resultados obtidos, os cales son indicativos da 

eficacia do proceso de ensinanza-aprendizaxe seguido (tanto natarefa da 

impartición da materia como na adquisición de contidos e desenvolvemento de 

competencias por parte do alumnado. 

5.1 Procedementos e instrumentos de avaliación 



Os procedementos de avaliaciónseguen tres pasos básicos: a observación directa, 

a análise das tarefas e actividades encomendadas e as intervencións e preguntas 

de desenvolvemento da clase.  

Como instrumentos de avaliaciónutilizaranse os seguintes elementos: 

• Units: En cada unidadecorrixiranse as láminas traballadas, manualidades, etc e 

contan para a avaliación. 

• Presentación: ten en conta a limpeza das tarefas e exercicios, a organización e 

coidado do bloc e material e a orde do pupitre. Estes elementos avaliaranse por 

observación. 

• Uso da linguaestranxeira: Xa que se trata dunha área plurilingüe teranse en conta 

a disposición dos alumnos para expresarse e relacionarse en linguaestranxeira 

dentro dos contidos da materia. Uso das frases ensinadas e comportamento 

dentro da aula. A avaliación será por observación. 

5. 2 Criterios de cualificación 

 

PUNTUACIÓN   PORCENTAXE  

1. Unidades, traballos e proxectos.  

 

80%  

2. Traballona clase (presentación, 
organización, presentación en prazo, 
realización de tarefas).  

 

10%  

3. Actitudena aula: atención, 
colaboración, disposición aotraballo. 

10% 

 

 

6. Mínimos esixibles para obterunhaavaliación positiva: 

• Producir obras plásticas de forma cooperativa que impliquen organización 

espacial, uso de materiais diversos e aplicación de diferentes técnicas e 

instrumentos. (5º e 6º) 

• Comprobar as posibilidades de aplicación de materiais, de texturas, de formas e 

de cores sobre diferentes soportes.(5º e 6º)  



• Coñecer as posibilidades que ofreceo ordenador como instrumento para crear 

arte.(6º) 

 

7. Medidas de atención ádiversidade 

No noso centro a atención ádiversidadeenténdese como a atención ás distintas necesidades 

educativas dun alumno/a que presenta dificultades en comparación co resto do alumnado para 

acceder ásaprendizaxes que se determinan no currículo que lle corresponde polasúaidade e 

precisa, para compensar ditas dificultades, adaptacións de acceso e/ouadaptacións curriculares 

individualizadas en varias áreas dese currículo, ououtras medidas ordinarias de atención 

ádiversidade.  

Tamén se incluiría a atención ao alumnado con altas capacidades, que precisa taméndunha 

atención específica para atender con garantía as súas necesidades.  

 

Reforzo Educativo  Atender dificultades específicas, non permanentes, 
de alumnado con necesidade de realizar 
actividades distintas ás dos seuscompañeiros, máis 
tempo, para acadarobxectivos mínimos ou afianzar 
coñecementos previos.  

Apoio Destinado a alumnado cun nivel de dificultades de 
aprendizaxe alto oucunhas capacidades 
excepcionais que precisan dunharesposta 
individualizada en maior medida (alumnos con 
necesidades educativas especiais).  

Adaptación Curricular Significativa 
(ACS)  

Modifican os elementos prescriptivos do 
ProxectoCurricula; están dirixidas a alumnado con 
necesidades educativas especiais.  

Adaptacións de acceso ó currículo  Dirixidas a alumnos/as con necesidades educativas 
especiais que se deriven de condiciónspersoais de 
discapacidade motora, sensorial ou psíquica que 
lle impidan o emprego dos medios ordinarios de 
acceso ó sistema educativo.  

Permanencia no mesmo curso  Destinada a alumnos/as que non desenvolveran 
suficientemente as capacidades expresadas nos 
obxectivosxerais de etapa/curso, e se considere 
que non están en condicións de adquirir os 
contidos básicos do curso seguinte.  

 

8. Actividades de recuperación 

No caso de que exista alumnado que acceda ao curso coa materia de Plástica non aprobada, 



durante o curso seguirá, o mesmo plan que o alumnado que cursa a materia aprobada.  

Para superar o curso suspenso será suficiente coa superación dos criterios de avaliación 

mínimos propostos para o curso presente.  

9. Actividades complementarias 

Se durante o curso haialgunha exposición nascidades de Vigo e Ourense que nos pareza 

interesante para completar a nosa programación, poderiase acudir semore e cando as 

necesidades do centro o permita. 

10. Plan e Proxectos 

10.1Plan Tic 

A presenza das TICsna área levarase a cabo cosseguintesrecursos : 

Uso das novas tecnoloxías como ferramenta para o proceso de ensinanza-aprendizaxe: 

ordenador, encerado dixital, tablets, proxector, DVD, CD...  

Emprego de formatos dixitais como mp3...  

10.2Plan Lector 
 

Para fomentar o hábito lector é imprescindible atopar o equilibrio entre a imposición 

dunha lectura e unha invitación a saber estimular ao alumnado coas vantaxes ou 

beneficios que lle proporcionará. Debemos intentar que as lecturas sexan aceptadas e 

collidas con ánimo positivo para que o alumnado non abandone no intento. Ao ser esta 

lectura na lingua inglesa, sempre implica unha maior dificultade. 

Realizaranse: 

• Lectura dos enunciados das actividades ouexercicios. 

• Enriquecemento do vocabulario: uso do diccionario. 

Partindo dos materiais que se traballan na aula, esto é, textos de libros, páxinas web, etc. 

e as súas imaxes, (sobre todo cando se trata no afondamento da historia, tradicións, 

etc.de festidades e celebracións de países de fala inglesa, nas que se basea este proxecto) 

levaremos a cabo o seguinte proceso: 

• Presentación da “story” e ambientación da mesma tendo en conta as imaxes se 

as hai. 

• Lectura do texto en voz alta, de forma que diferentes alumnos poidan alternarse 

na lectura. No caso de que o profesor o vexa convinte debido as 



cualidadeslectoras do grupo, poderá dar un tempo, antes ou despois da lectura 

grupal, para unha primeira ou segunda lectura persoal, segundo no momento no 

que se realice.  

• Buscar no texto palabras descoñecidas e fomentar a utilización do dicionario de 

inglés, dunha forma especial aqueles termos que sexan novos ou específicos do 

tema.  

• Completarán o seu Picture dictionaryco vocabularioque consideremos 

relevante. 

• Para comprobar a comprensión do texto, formularanse diferentes preguntas aos 

alumnos. Este punto pódese levar a cabo de xeito que sexa o mesmo alumnado 

que faga as preguntas. 

 
10.3Proxecto lingüístico 

 
No CPI da Cañiza solicítase por vez primeira a implantación de Seccións Bilingües o 28 

de maio de 2008, sendo aprobadas con anterioridade polo Consello Escolar do centro o 

14 de maio do mesmo ano.  

Toda vez que a Consellería de Educación aprobou a solicitude, comezou a posta en 

práctica destasSeccións Bilingües. Neste curso o profesorado que imparte as materias 

afectadas e o profesorado coordinador das seccións o que a continuación se detalla 

respectivamente: 

 NOME MATERIA CURSO IDIOMA Nº AA.    

Ana Martínez Alonso Ed. Plástica 5º EP-A    Inglés  16 

Ana Martínez Alonso Ed. Plástica  5º EP-B    Inglés 

    

16 

Patricia Portela Iglesias Ed. Plástica  6º EP-A    Inglés 

 

20 

Patricia Portela Iglesias Ed. Plástica  6º EP-B    Inglés 20 



A profesora coordinadora:  

NOME IDIOMA 

Patricia Portela Iglesias Inglés 

 

Os alumnos integrantes das Seccións Bilingües recibirán unha credencial anual de 

participación na Sección Bilingüe correspondente, que acreditaría o nivel en 

linguaestranxeira segundo contempla o Marco Común de Referencia das Linguas 

Europeas. 

Este ano incorporarase a principios de outubrounha Auxiliar de conversa 

estadounidense: Angelica Ortiz. 

 

11. Procedementos para avaliar a propia programación didáctica  

 

Algúns dos aspectos que se avaliaránna programación didáctica serán:  

 

• O cumprimento da temporalización establecida.  

• A idoneidade dos materiais, recursos e metodoloxíaempregada.  

• A valoración das actividades complementarias.  

• A pertinencia e eficacia do proceso de avaliación do alumnado en todos os 

seusniveisavaliativos (procedementos, criterios de calificación e 

recuperación…).  

• O traballo realizado no desenvolvemento das competencias básicas.  

• A actualización e adecuación dos contidos impartidos.  

• Calqueraoutro apartado da programación didáctica.  

 

Algunhasferramentas que permiten este balance poden ser:  

• Caderno de notas do profesor.  

• As sesións de traballo e realización de proxectos en grupo constitúen excelentes 

momentos para comprobar o progreso dos alumnos e a súacapacidade de 

traballar en equipo. 



• As enquisas de autoevaluación do profesor de final do curso.  

• O grao de éxito ou fracaso académico obtido.  

• As reunións de ciclo.  

• Trimestralmente, revisión e avaliación da programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


