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6º PRIMARIA Disciplina 
específica 

Área de Educación Artística: Educación plástica [ Arts & Crafts (CLIL: aprendizaxe integrado de contidos e idiomas)] 
 

1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Os puntos recollidos nesta programación son os que aparecen como mínimos na Resolución 15 xullo 2016 (DOG 1 agosto), a 

excepción dos apartado i) e j) por ser específicos para a ESO 

Esta programación foi realizada tendo en conta o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia onde se establece a distribución horaria de unha sesión semanal desta 

área para o cuarto curso de primaria. 

 

A Educación artística permite sentir, explorar e transformar a realidade, facilitando o desenvolvemento integral e armónico das 

calidades humanas. O noso obxectivo será fomentar o desenvolvemento da creatividade, fundamental na educación, pola súa 

importancia para o alumnado. 

 

Deste xeito o traballo dende a educación plástica convértese nun recurso, xunto coa educación musical, moi importante para 

favorecer a construción da autoestima e conciencia de un mesmo, a atención, estimulación da percepción, a intelixencia e a 

memoria a curto longo prazo, sentido estético, a sensibilidade, a participación e a cooperación. 

Ademais, a creatividade é determinante no desenvolvemento da sociedade, onde os cambios suceden de maneira vertixinosa e 

continua para formar a un alumnado rico en orixinalidade, flexibilidade, visión futura, intuición, confiados e amantes os riscos 

(retos), preparados para afrontar os obstáculos e problemas que se lles van presentando nas súas vidas, ademais de ofrecerlles 
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ferramentas para a innovación. 

 

Desde hai xa oito cursos a área de Educación Plástica vense desenvolvendo con este grupo en lingua inglesa, constituíndo no 

presente curso a única Sección Bilingüe do CPI de SAN SADURNIÑO. Esta sección bilingüe está incluída dentro do Proxecto de 

Potenciación da Aprendizaxe de Idiomas que intentan potenciar, dende as súas distintas leis, os diferentes gobernos onde animan 

ás administracións a potenciar a aprendizaxe dun idioma estranxeiro e, polo tanto, da implementación do aspecto comunicativo no 

alumnado tanto na lingua materna como na 2ª lingua ou na lingua estranxeira. Isto está recollido dentro do Proxecto Lingüístico do 

centro que dispón a autonomía do centro para recoller valores, obxectivos e prioridades de actuación con respecto a esta sección 

lingüística, onde se xustifica a súa elaboración tomando en conta as recomendación para o 2010 da Comisión Europea para os 

estados membros, onde propón que todos os alumnos deberían, ao rematar a súa escolarización, ter competencia na súa lingua 

materna e, cando menos, en dúas linguas comunitarias. Esta recomendación vese reafirmada polas novas reformas lexislativas, 

que fan fincapé nos programas de colexios bilingües e plurilingües, coa fin de melloras as competencias nas linguas estranxeiras a 

través do estudo dos contidos noutras áreas e materias curriculares. Neste censo, CLIL como metodoloxía abrangue tanto a 

ensinanza-aprendizaxe do inglés como doutros contidos curriculares noutras áreas. 

Ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2011, DOG 20 de maio 2011 que regula as seccións bilingües en centros educativos da 

Comunidade Autónoma de Galicia e establece o procedemento de incorporación de novas seccións bilingües nos centros sustentados 

con fondos públicos de ensino non universitario, consideramos moi importante que o alumnado poida acceder e manexarse nun mundo 

cada vez máis globalizado no que existe un aumento real da mobilización dun país a outro, concretado nun incremento das relacións 

sociais, comerciais, culturais e profesionais e de cooperación internacional. Esta mestura de razas, crenzas, culturas, linguas e formas 

de pensar e ver a vida resulta un feito común e implica a necesidade de acceder á información para saberse mover e decidir por un 

mesmo. 
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A normativa na que se basea o funcionamento da educación infantil e primaria encóntrase recollida na Lei Orgánica 2/2006 de 3 
de maio, que ten como obxectivo fundamental, entre outros, proporcionar unha educación de calidade a todos os cidadáns de 

ambos sexos, en todos os niveis do sistema educativo, para o cal se necesita a colaboración de todos os compoñentes da 

comunidade educativa. 

Encóntrase no marco de: 

 

l Decreto 105/2014 do 4 de setembro polo que se establece o currículo de educación primaria. 

 

l Decreto 374/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas de Educación Infantil e Primaria. 

 
l  Orde do 22 de xullo de 1997; pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de Educación 

Infantil e Colexios de Educación Primaria. 

l Orde do 23 de novembro de 2007, pola que se regula a avaliación na Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Esta programación docente está pensada para desenvolverse no CPI de San Sadurniño con nenos e nenas de 6º curso de 

Educación Primaria. O colexio conta con 3 unidades de Educación Infantil, 10 unidades de Educación Primaria e 6 unidades de 

Educación Secundaria obrigatoria. 

Ten una xornada mixta con 3 sesións exclusivamente de mañá e dúas tamén con una sesión de tarde cada unha. 

 

A aula de 6º de primaria conta con dous grupos: 

 

1- O grupo A formado por 18 discentes: 9 alumnos e 9 alumnas. 
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2- O grupo B formado por 19 discentes: 10 alumnos e 9 alumnas. 

 

 

O CPI de San Sadurniño atópase situado nun extremo da comarca de Ferrolterra, no norte da provincia de A Coruña e a uns 60 km da 

capital. A vila Limita con Narón e Neda polo oeste, con Valdoviño polo norte, con Moeche e As Somozas polo leste e con A Capela e As 

Pontes de García Rodríguez polo sur. San Sadurniño ocupa un fértil val, o que forma o Río Grande de Xubia. Contra o sur, sobre o 

estreito val do Río Castro, érguense os máis elevados montes que van dar na Serra do Forgoselo. Nestes montes, terra de lobos, 

críanse cabalos en estados salvaxes. Hai séculos, San Sadurniño era o núcleo administrativo da comarca. Hoxe en día desenvólvese 

na zona unha industria madereira que fabrica distintos tipos de taboeiros, que convive con outras industrias e negocios máis pequenos 

de tipo familiar. Na vila tamén se desenvolve o proxecto do Banco de Terras de Galicia (Bantegal) que foi creado no 2007 pola 

Consellaría do Medio Rural para evitar o abandono da superficie agraria útil. 

 
O colexio acolle principalmente ao alumnado das 7 parroquias que conforman o concello de San Sadurniño: Bardaos, Ferreira, 

Igrexafeita, Lamas, Naraío, Santa María do Monte e o propio San Sadurniño. 

 
 

2.- METODOLOXÍA XERAL E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 
 

 
As ensinanzas deberán practicarse en contextos comunicativos reais e funcionais nos cales o alumnado poida implicarse e 

participe activamente nun clima de intercambio. É necesario crear un ambiente no que o alumnado sinta pracer por escoitar e 
participar, evitando o risco de que se canse ou se inhiba. Tendo en conta que, na educación primaria os aspectos afectivos e de 
relación adquiren un relevo especial, polo que é imprescindible a creación dun ambiente cálido, acolledor e seguro, no cal o 

alumnado se sinta querido e confiado para poder afrontar as novas aprendizaxes e autoaprendizaxes. Sen dúbida, é necesario 
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potenciar o maior número de ocasións para usar a comunicación entre iguais, aproveitando as a vida da aula, pois a 
aprendizaxe prodúcese e xeralízase nun contexto  social e de grupo. 

 

Desde esta metodoloxía a énfase recae na significatividade das tarefas, na resolución de problemas, na experimentación e 
no aprender facendo. Á hora de planificar as actividades, teranse en conta os diferentes tipos de contidos e procurarase que a súa 

construción progresiva se faga desde a actuación da nena e do neno, arredor de problemas e situacións concretas en que 

poida encontrar sentido porque conecten cos seus intereses e motivacións. 
 

As actividades que se realicen deben ser atractivas para as nenas e nenos, facendo que se sintan integrados ao tempo 

que intenten potenciar as súas destrezas orais argumentando e facendose entender mentras tamén se aprende o valor 
da escoita. A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao 

logro dos obxectivos e das competencias clave. 

 

Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo 

mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real.  

 

    

 

Segundo se recollen no artigo 5, as competencias clave que debemos desenvolver son: 

 

1. Comunicación lingüística (CL) 



CPI	de	San	Sadurniño	–	CLIL:	Arts	and	Crafts	6º	primaria	–	Curso	2021-2022	 Página	9	 
9 

2. Matemática e ciencia e tecnoloxía (CMCT) /  

3. Dixital (CD)  

4. Aprender a aprender (AA) /  

5. Sociais e cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) /  

7. Conciencia e expresión culturais (CEC) 

 
A área de Educación artística contribúe directamente á CEC directamente en todos los aspectos que configuran el área. Nesta 

etapa prímase o coñecemento de diferentes códigos artísticos e das técnicas e recursos que axuden ao alumnado a iniciarse na 

percepción e na comprensión do mundo que o rodea, ampliando as súas posibilidades de expresión e comunicación cos demais. A 

posibilidade de representar unha idea de forma persoal, valéndose dos recursos que a linguaxe plástica proporciona, promove a 

iniciativa, a imaxinación e a creatividade, ao tempo que ensina a respectar outras formas de pensar e expresarse.  

A creatividade esixe actuar con autonomía, poñer en marcha iniciativas, buscar diferentes solucións. O proceso non só contribúe á 

orixinalidade e á busca de formas innovadoras, senón que ademais xera flexibilidade polas diferentes respostas que se poden obter 

ante unha mesma pregunta. Neste senso a plástica contribúe á SIEE actuando no proceso que leva ao alumnado dende a 

exploración inicial ata o produto final. O traballo en equipo, planificación, autocrítica, autoestima … etc, contribúen directamente ao 

desenvolvemento desta competencia. 

 

A educación plástica favorece a participación en experiencias colectivas, ao realizar un collage, unha exposición, … como forma de 

expresar ideas, sentimentos, vivencias, tanto persoais como grupais. A creación supón, en moitas ocasións, un traballo en 

equipo. A aceptación de normas desta maneira de traballar, a cooperación, asunción de responsabilidades e utilización de espazos 

de maneira apropiada. Todo isto fai que a área contribúa ao desenvolvemento da CSC. 
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Á AA contribúese na medida en que se favoreza a reflexión sobre os procesos de manipulación de obxectos, experimentación con 

técnicas e materiais e aa exploración sensorial de formas e espazos, coa fin de que os coñecementos adquiridos doten ao 

alumnado da capacidade para utilizalos en diferentes situación. 

Mediante os intercambios que se xeran nas diversas actividades e proxectos, o uso das normas que o rexen, a explicación dos 

procesos e o vocabulario específico que a área aporta, contribúese ao desenvolvemento da CCL 

 

Mediante o uso da tecnoloxía como ferramenta para amosar procesos relacionados coas artes visuais e para achegar ao alumnado 

á creación de producións artísticas e da análise da imaxe que as obras plásticas nos transmiten contribúese ao desenvolvemento 

da CD. 

A plástica contribúe á adquisición da CMCT ao abordar dentro do seu terceiro bloque os conceptos e representacións xeométricas, 

presentes na arquitectura, no deseño, no mobiliario e nos obxectos cotidianos, no espazo natural e naquelas ocasións nas que se 

necesitan referentes para organizar a obra artística no espazo. 

 

Na páxina seguinte amósase unha táboa resume co perfil competencial desta área: 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL  COMPETENCIAS CLAVE    

CCL CMCT CSC CAA CSIEE  CD CCEC 
B1-1.        

B1-2        

B1-3.        

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA  COMPETENCIAS CLAVE    

CCL CMCT CSC CAA CSIEE  CD CCEC 
B2-1.        

B2-2.        

B2-3.        

B2-4.        

B2-5.        

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO  COMPETENCIAS CLAVE    

CCL CMCT CSC CAA CSIEE  CD CCEC 
B3-1.        

B3-2        
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4.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
	

	
OBXECTIVOS PARA O CURSO DE 6º DE PRIMARIA NA ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

B1-1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, apreciando as texturas, as formas, as liñas, as medidas e/ou as cores. 

Favorecer as capacidades intelectuais, lingüísticas, sociais e culturais. 

B1-2. Aproximarse á análise artística, elaborando imaxes novas cos coñecementos adquiridos. /Ler instrucións sinxelas e aplicalas 

B1-3. Utilizar as TIC con imaxes fixas e en movemento. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

B2-1. Realizar composicións que transmitan emocións básicas: calma, alegría, tristura, … / Practicar en LE a expresión sobre as súas preferencias 

B2-2. Representar volumes coa mistura de cores. /Desenvolver a conciencia multicultural. 

B2-3. Coñecer algunha manifestación artística do patrimonio artístico e cultural 

B2-4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes. 

B2-5. Respectar os materiais, a orde, a limpeza e aos compañeiros nas sesións de plástica. 

Coñecer ordinais e conectores que nos indiquen os procesos polos que temos que pasar 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

B3-1. Identificar obxectos xeométricos do seu entorno e relacionalos coa aprendizaxe matemática. / Utilizar a LE para nomear obxectos xeométricos. 

B3-2. Iniciarse no manexo de materiais propios de debuxo técnico. 
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5.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
	

ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

§ B1.1. Indagación e apreciación das 
posibilidades plásticas e expresivas 
dos elementos naturais e artificiais 
do contexto próximo. (LÓVA) 

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

§ B1.3. Elaboración de protocolospara 
a observación sistemática de 
aspectos, calidades e características 
notorias e sutís das imaxes. (LÓVA) 

§ 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. 

§ 1ª avaliación § Expresa opinións sobre asobras 
artísticas. 

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

§ 1ª avaliación § Observa para interpretar unha 
imaxe. 

§ EPB1.1.3. Reflexiona sobre oproceso 
de elaboración dunha composición 
plástica. 

§ 2ª avaliación § Comprende o proceso co que se 
elaborou un composición 
plástica. 

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

§ 2ª avaliación § Identifica materiais coas que se 
elaboraron imaxes 

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

§ 2ª avaliación § Analiza materiis e recursos que 
hai no entorno. 

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

§ 2ª avaliación § Analiza as posibilidades coas 
que realizan as obrasplásticas. 

§ B1.4. Indagación sobre o uso artístico § B1.2. Aproximarse á lectura, a análise § EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e § 2ª avaliación § Analiza os elementos básicos 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

dos medios audiovisuais e 
tecnolóxicos para o traballo con 
fotografías. (LÓVA) 

§ B1.5. Documentación sobre a 
evolución da fotografía e valoración 
das posibilidades do formato dixital 
actual. (LÓVA) 

§ B1.6. Valoración do cine de 
animación como ferramenta de 
aprendizaxe. (LÓVA) 

§ B1.7. Secuenciación dunha historia, 
unha novela e unha canción, con 
imaxes e textos explicativos. 
(LÓVA) 

§ B1.8. Elaboración de carteis 
aplicando coñecementos plásticos e 
audiovisuais. (LÓVA) 

§ B1.9. Iniciación a sinxelas obras de 
animación tendo en conta o son, a 
montaxe, o guión e arealización. 
(LÓVA) 

e a interpretación da arte e as imaxes 
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. 

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

 dun cadro. 

§ 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. 

§ 2ª avaliación § Valora as posibilidades da 
fotografía dende os seusorixes. 

§ EPB1.2.3. Recoñece os temas da 
fotografía. 

§ 2ª avaliación 

§ 3ª avaliación 

§ Elabora un mural con diferentes 
tipos de fotografías. 

§ EPB1.2.4. Realiza fotografías 
utilizando medios tecnolóxicos, 
analizando a posteriori a adecuación 
do encadramento ao propósitoinicial. 

§ 3ª avaliación § Realiza fotografías para utilizar 
nas actividades da aula. 

§ 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. 

§ 3ª avaliación § Recoñece o proceso de creación 
dunha película de animación 

§ EPB1.2.6. Secuencia unha historia en § 3ª avaliación § Secuencia imaxes para a 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

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

 creación dun curto. 

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

§ 3ª avaliación § Participa na realización dun 
curto. 

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

§ 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). (LÓVA) 

§ B1.12. Uso intencionado da imaxe 
como instrumento de comunicación. 
(LÓVA) 

§ B1.13. A protección de datos. Dereito 
á propia imaxe. (LÓVA) 

§ 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, …) quelleserven para a 
ilustración de textos. 

§ 3ª avaliación § Modifica unha imaxe 
dixitalmente 

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

§ 1ª avaliación § Coñece os protocolos de 
difusión de imaxes. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

§ B2.1. Aplicación de recursos gráficos § B2.1. Realizar produciónsplásticas § EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo § 1ª avaliación § Utiliza os materiais de maneira 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

para a expresión de emocións, ideas 
e accións. (LÓVA) 

§ 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. 
(LÓVA) 

§ B2.3. Recreación de espazos, 
aplicando conceptos artísticos 
básicos (equilibrio ecomposición). 
(LÓVA) 

seguindo pautas elementais 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. 

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

§ 1ª avaliación adecuada. 

§ 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.). 

§ 1ª avaliación § Fai unha composición que 
transmite unha emoción. 

§ EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, 
ideas, accións esituacións. 

§ 1ª avaliación § Realiza debuxos da vidacotiá. 

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

§ 1ª avaliación § Experimenta condiferentes 
materiais. 

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

§ Ao longo do curso § Valora os elementos que máis 
se adaptan ao seu propósito. 

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

§ 1ª avaliación § Aplica características 
traballadas ás súas producións. 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

  nas súas producións.   

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

§ 2ª avaliación § Combina a cor para obter 
texturas. 

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

§ 2ª avaliación § Realiza unha composición con 
cores complementarias 

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

§ Ao longo do curso § Fai debuxos de variadas 
características. 

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

§ Ao longo do curso § Argumenta os seus traballos 
diante dos compañeiros. 

§ B2.4. Análise das formas de 
representación de volume. 
(LÓVA) 

§ B2.5. Elaboración de obxectos 
tridimensionais con distintos 
materiais. (LÓVA) 

§ B2.6. Comparación entre as formas 
que adopta a representación do 
espazo en diferentes áreas ou 
ámbitos. (LÓVA) 

§ B2.2. Representar volumes utilizando 
recursos como cores, claroscuros, 
corte, dobra eencartado. 

§ EPB2.2.1. Representa con claroscuroa 
sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 

§ 3ª avaliación § Representa volume mediante o 
claroscuro. 

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

§ 3ª avaliación § Superpón para crearvolume. 

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

§ 2ª avaliación § Realiza composicións utilizando 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

  proporcionar sensación de 
profundidade. 

 a liña horizontal. 

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

§ 2ª avaliación 

§ 3º avaliación 

§ Realiza unha construción en 
3D 

§ B2.7. Coñecemento e valoración de 
identificadores artísticos de 
diferentes culturas. (LÓVA) 

§ B2.8. Interese por coñecer 
producións do patrimonio cultural e 
artístico dos pobos. (LÓVA) 

§ 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. (LÓVA) 

§ 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. 

§ Ao longo de todo o 
curso 

§ Valora as manifestacións 
artísticas máis importantes. 

§ EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que 
ofrecen os museos de coñecer obras 
de arte expostas neles e goza conelas. 

§ 2ª avaliación § Aprecia as posibilidades que nos 
ofrecen os museos (reais ou 
virtuais). 

§ 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. 

§ 1ª avaliación § Coñece profesións do ámbito 
artístico: pintor, 
escultor,fotógrafo, tallista,...) 

§ B2.11. Emprego dos medios 
audiovisuais e novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
o tratamento de imaxes, deseño, 
(LÓVA) 

§ B2.4. Utilizar as TIC para a busca e 
tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar 

§ EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación como 
fonte de información e 
documentación para a creación de 

§ Ao longo de todo o 
curso 

§ Busca información para realizar 
os traballos. 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

animación e difusión dos traballos 
elaborados. (LÓVA) 

§ B2.12. Preparación de documentos 
propios da comunicación artística. 
(LÓVA) 

documentos. producións propias. § Ao longo do curso 
 

§ 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. 

§ Ao longo do curso § Realiza pequenos retoques 
fotográficos para ilustrar os 
traballos. 

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

§ Ao longo do curso § Elabora en grupo un cartel. 

§ 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. 
(LÓVA) 

§ 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). (LÓVA) 

§ B2.15. Realización individual ou en 
grupo, con establecemento de 
momentos de revisión e de reflexión 
sobre o proceso seguido. (LÓVA) 

§ 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. 

§ Ao longo do curso § Elixe os elementos axeitados 
para conseguir a finalidade que 
persegue. 

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

§ Ao longo do curso § Coida os materiais. 

§ EPB2.5.3. Amosa interese polo 
traballo individual e colabora nogrupo 
para a consecución dun fin colectivo, 
respectando as iniciativas de cada 
compañeiro ou compañeira. 

§ Respecta as iniciativas alleas no 
traballo grupal. 

§ EPB 2.5.4. Participa con interese nas 
actividades propostas, apreciando a 

§ Aprecia a realización correcta 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

  realización correcta, precisa, ordenada 
e limpa dos exercicios e das 
actividades. 

 dos traballos. 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

§ B3.1. Elaboración de composicións 
plásticas partindo de conceptos 
xeométricos da realidade do 
alumnado. (LÓVA) 

§ B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer 
e comprender o termo de escala. 
(LÓVA) 

§ B3.3. Apreciación das posibilidades 
plásticas e expresivas dasestruturas 
xeométricas. (LÓVA) 

§ B3.4. Construción de estruturas e 
transformación de espazos usando 
nocións métricas e de perspectiva. 
(LÓVA) 

§ B3.5. Uso dos instrumentos básicos 
do debuxo xeométrico para compor 
unha creación artística partindo dos 
polígonos elementais. (LÓVA) 

§ 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. 

§ 2ª avaliación 

§ 3º avaliación 

§ Utiliza a verticalidade e a 
horizontalidade nas súas 
composicións. 

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

§ Utiliza a¡o escuadro e o 
cartabón par facer paralelas e 
perpendiculares. 

§ EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando 
o milímetro como unidade de medida 
habitual aplicada ao debuxotécnico. 

§ Utiliza o milímetro como 
unidade de medida no debuxo 
técnico. 

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

§ Utiliza a regra o compás para 
medir segmentos. 

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

§ Calcula a mediatriz coa regra e 
o compás. 

§ EPB3.1.6. Traza círculos cocompás 
coñecendo o raio. 

§ Utiliza o compás para trazar 
círculos. 

§ EPB3.1.7. Divide a circunferencia en § Divide a circunferencia ata en 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

  dúas, tres, catro e seis partes iguais, 
utilizando o material propio do 
debuxo técnico. 

 seis partes iguais. 

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

§ Realiza debuxoss coa división 
dacircunferencia. 

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

§ Continúa series xeométricas. 

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

§ Utiliza os materiais de debuxo 
técnico para sumar ángulos. 

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

§ Descompón a realidade en 
formas xeométricas. 

§ EPB3.1.12. Identifica nunha obra 
bidimensional formas xeométricas 
simples. 

§ Recoñece formas xeométricas 
simples dunha obra. 

§ EPB3.1.13. Realiza composicións 
utilizando formas xeométricas 

§ 2ª avaliación 

§ 3º avaliación 

§ Elaboración grupal dunha obra 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: SEXTO 

	
Contidos 

	
Criterios de avaliación 

	
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

  suxeridas polo ou pola docente.   

§ 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. 

§ 3ª avaliación § Utiliza a cuadrícula para 
cambiar a escala dun debuxo. 

§ EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e 
constrúe os polígonoselementais, 
apreciando as súas diferenzas e 
similitudes. 

§ Recoñece polígonoselementais. 

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

§ 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 correctados 
instrumentos de debuxo, e valora a 
precisión dos resultados. 

§ Asocia a correcta utilización dos 
instrumentos de debuxo coa 
precisión nos resultados. 

	
	

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Traballos realizados con anotacións rexistradas na axenda damestra. 
• Exposicións puntuais, explicando en lingua inglesa cómo se fixeron ouque 

materiais utilizaron, con anotación na axenda da mestra. 
• Rúbricas de final de trimestre, recompilando os diferentes traballos 

realizados nesa avaliación. 



 

6.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

§ Potenciarase un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da aprendizaxe fundamentada 

encompetencias. 

§ A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas para asegurar o desenvolvemento das competenciasclave . 

§ Os métodos utilizados deben deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-problema nas que o alumnado debe 

resolver facendo uso axeitado dos distintos tipos de coñecementos. Así mesmo, mediante prácticas de traballo individual e 

cooperativo, terase en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos deaprendizaxe. 

§ As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 

inclusión do alumnado: diálogos asembleas, debates, ... 

§ Resulta fundamental a motivación por aprender nos alumnos e nas alumnas, polo que xeraremos neles e nelas a curiosidade 

e a necesidade de adquirir e aplicar coñecementos, destrezas, actitudes e valores. Buscaremos un sentido lúdico edexogo. 

§ O traballo levarase a cabo por proxectos, aspecto especialmente relevante para a aprendizaxe por competencias. Susténtase 

na proposta dun plan de acción co que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodoloxía pretende 

axudarlle ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo nel a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a 

tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus 

coñecementos e habilidades a proxectos reais. Os traballos estructuraranse nas seguintes partes: 

o 1.- Inicio/motivación onde se explicará o traballo que se pretende realizar e se recollerán ideas previas e suxerencias. 

o 2.- Realización da tarefa proposta individual ou en grupos e superación de posibles dificultades. 

o 3.- Posta en común para verbalizar o aprendido, dificultades atopadas e avaliación. 

§ Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se 

utilicen. 

 

 



 

7.- MATERIAIS E RECUSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR 
 

 
• Potenciarase a variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das TIC, por atoparnos 

nunha aula Abalar (PDI, proxector, portátil da mestra, ordenadores) o que nos permitirá o acceso a recursos virtuais. 

• Utilizarase ferramentas audiovisuais ao inicio de cada actividade para reforzar a contextualización e presentación da 

mesma con imaxes, pasos a seguir…etc. 

• Cámara de fotos, teléfono móvil (ou outros) para o seu uso como cámara. 

• Biblioteca do centro: libros, xornais, revistas. Material propio da área de plástica: cera, rotuladores, témperas, cartolinas, etc. 

 
 

8.- CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

As características propias desta área, con elaboración de materiais e traballo práctico, fan que a avaliación da mesma se faga 

tamén dun xeito particular: Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a práctica 

docente, ao igual que noutra áreas. 

 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 
E ESTRATEXIAS PARA A 
AVALIACIÓN 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

• Observación directa do 

traballo de cada sesión. 

• Análise e valoración das 

rúbricas para cada 

trimestre. 

• Escoita e anotación das 

exposicións do traballo. 

• Observación directa e anotación na 

axenda da mestra. 

• Elemento de diagnóstico: sistema 

derúbricas. 

• Probas de avaliación de contidos: 

anotación na axenda da mestra. 

• Traballo diario nas sesións de 

plástica: 50% 

• Exposición puntual oral do 

traballo realizado 30% 

• Rúbricas trimestrais:20% 



 

 

Tal e como se recolle no artígo 13 do currículo de educación primaria para Galicia: 

 

“1. O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que 
correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 
correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación 
e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería competente en materia educativa. 

 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de 
reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

8. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor.”Isto será na terceira avaliación. 

• Ao finalizar cada un dos trimestres realizarase unha avaliación, onde se acordará a nota redondeando á centésima máis 

próxima : IN(1, 2 ,3 ou 4) / SU (5) / BE(6) / NT (7, 8) / SB (9, 10). 

• A nota da Área de Educación artística será a media aritmética das notas obtidas en Educación musical e Educación plástica. 
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9.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE E A PRÁCTICA DOCENTE 
	

1- ORGANIZACIÓN DA AULA, CLIMA ESCOLAR E A INTERACCIÓN ENTRE O ALUMNADO , ASÍ COMO A RELACIÓN ENTRE PROFESORADO-ALLUMNADO 
 Moi 

satisfactorio 
Bastante 

satisfactorio Suficiente Pouco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

1.1 Grao de valoración da organización da aula e do clima escolar      

1.2 Grao de valoración da interacción entre o alumnado.      

1.3. Grao de valoración de relación entre o profesorado e o alumnado      

2- A COORDINACIÓN ENTRE OS PROFESIONAIS DUN MESMO CICLO E A COHERENCIA ENTRE OS CICLOS 
 Moi 

satisfactorio 
Bastante 

satisfactorio Suficiente Pouco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

2.1 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo ciclo      

2.2 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo nivel.      

2.3 Valoración da coordinación entre os mestres dos outros ciclos      

3- A REGULARIDADE E CALIDADE DA RELACIÓN COS PAIS, NAIS E TITORES LEGALES E A PARTICIPACIÓN DESTES NO PROCESO DE APRENDIZAXE DAS SÚAS 
FILLAS E DOS SEUS FILLOS. 
 Moi 

satisfactorio 
Bastante 

satisfactorio Suficiente Pouco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

3.1 Grao de valoración da relación cos pais, nais …      

3.2 Grao de valoración da participación dos pais no proceso de aprendizaxe dos 
seus fillos. 
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3.3 Grado de valoración da solicitude titorías por parte das familias .      

3.4 Grado de valoración da asistencia as reunións convocadas.      

4- A ADECUACIÓN DA PROPOSTA PEDAGÓXICA E DA PROPIA PLANIFICACIÓN 
 Moi 

satisfactorio 
Bastante 

satisfactorio 

	
Suficiente Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

4.1 Incidencia da avaliación inicial nos obxectivos e contidos programados.      

4.2 Adecuación dos obxectivos programados..      

4.3 Adecuación dos contidos curriculares seleccionados.      

4.4 Adecuación dos criterios de avaliación.      

4.5 Desenvolvemento da programación acorde co previsto.      

4.6 Adecuación das estratexias de ensino/aprendizaxe aplicadas ao grupo.      

4.7 Adecuación da metodoloxía.      

4.8 Adecuación da organización dos espazos en función do grupo clase.      

4.9 Adecuación , idoneidade e suficiencia dos materiais empregados.      

4.10 Elaboración de materiais curriculares polo equipo docente.      

4.11 Grado de desenvolvemento das actividades propostas na Programación 
Docente 
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4.12 Programación de actividades axeitadas as características dos alumnos,      

4.13 Uso de recursos do centro.      

4.14 Uso das novas tecnoloxías      

5. A ADECUACIÓN DA PROPOSTA METODOLÓXICA NA CONTRIBUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 Moi 

satisfactorio 
Bastante 

satisfactorio 

	
Suficiente 

Pouco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

5.1 Grado de adecuación da proposta metodolóxica.      

5.2 Grado de contribución á consecución das competencias clave.      

	
	
	

10.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS A ADOPTAR SEGUNDO OS 
SEUS RESULTADOS 

Ao inicio das unidades propostas tamén realizaranse unha serie de preguntas para tratar de partir dos coñecementos previos que 

ten o alumnado, de recordan certos aspectos xa traballados ou se se fai necesario incidir novamente neles. Servirannos para 

planificar partindo dos seus intereses, xerando con isto unha maior motivación por parte do alumnado. 
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Dentro do artigo 15 atopamos 

 

“5. A intervención educativa debe terencontacomo principioa diversidade do alumnado, entendendo quedeste xeito 

segaranteodesenvolvementode todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

6. Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e das alumnas, á realización de 

diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxitoescolar. 

 

7. Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser 

tanto organizativos 

como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 
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12.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO 
 

	
ELEMENTOS TRANSVERSAIS CONCRECIÓN 

CL Comprensión lectora En cada trimestre. 
Fundamental o entendemento do que se le para poder expresalo despois e realizar as actividades. 

EOE Expresión oral e escrita En cada sesión. 
Expresar o entendemento do traballado. 

CA Comunicación audiovisual Ao longo de cada trimestre. 
Mediante a utilización de vídeo para reforzar en complementar os contidos. 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación Ao longo de cada trimestre. 
Para busca de información. 

EMP Emprendemento Ao longo de cada trimestre. 
Buscando maneiras de solucionar os problemas. 

EC Educación cívica En cada sesión. 
Tanto na clase como nas saídas amosando respecto polos outros, á hora de recoller o material. 

PV Prevención da violencia Ao longo de cada trimestre. 
Buscando unha solución pacífica de conflitos, sen discriminacións por razón de xénero ou racismo. 

	
	 	

EV Educación e seguridade viaria Ao longo de cada trimestre. 
Cando se realicen as actividades complementarias e extraescolares, e teñamos que saír do recinto 
escolar. 
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

 

Ao longo de cada un dos temas iranse propoñendo aquelas actividades complementarias que se adapten aos mesmos, así 

como aquelas outras que o alumnado vaia demandando, xa sexa polo seu interese ou por necesidade de afondar máis 

nalgún concepto que non quedase suficientemente claro. 

Dende a área de plástica non hai programada, dende principio de curso, algunha actividade específica para o alumnado de 6º nivel. 

Sen embargo, como as exposicións a museos aparece de maneira esporádica, se vemos que hai posibilidade de acudir a algún 

museo ou dende o concello se nos oferta algunha actividade de interese acudiremos á mesma, co obxectivo de afondar nos 

coñecementos que se estean levando a cabo dende a aula. 

 

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

Esta programación da área de Educación plástica considérase aberta e flexible sempre, e será susceptible de modificación en calquera 

momento do proceso para adaptarse ao ritmo de aprendizaxe do alumnado concreto que conforma o grupo clase, por ampliación ou 

redución de contidos así como de outros cambios na temporalización. 

Ao finalizar cada trimestre revisarase e avaliarase a propia programación cubrindo a táboa seguinte, na que o 1 indica o menor grao 

de cumprimento co item que representa. 
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REVISIÓN TRIMESTRAL E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

-  + 
1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo. 
    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos. 
    

 

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas. 
    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 
    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 
    

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 
    

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 
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8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 
    

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 
    

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 
    

11. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 
    

12. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 
    

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares. 
    

 

14. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 
    

15. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 
    

16. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 
    

17. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 
    

18. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 
    

19. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos. 
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20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 
    

21. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 
    

22. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 
    

23. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 
    

 
 
 
 

 15.- SOBRE A COVID-19 
 

 Desde o comezo da situación de crise sanitaria provocada pola COVID-19, na Comunidade Galega publicouse normativa destinada a 

orientar a actividade segura a nivel hixiénico-sanitaria dos centros e o procesode ensino-aprendizaxe, así como a súa avaliación. O obxectivo 

foi garantir a actividade educativa segundo os diferentes escenarios cos que nos fomos atopando. 

 Neste curso escolar 2022-2023, denominado “pospandémico”, continuamos co protocolo covid publicado a finais do curso pasado, no 

que se eliminaron as medidas de restricción como distancias, grupos burbulla (só obrigatoriedade actualmente no transporte escolar), xel de 

mans… Situación actual de total normalidade, que no caso de que varíe e houbese un empeoramento, valoraríanse medidas a tomar. 

 


