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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 INTRODUCIÓN 
Esta programación fará referencia ao currículo recollido no D.105/2014, do 4 de setembro. 

Segundo o DCB a programación é un proxecto de intervención educativo, deseñado para un grupo concreto, que ten como referencia ao propio grupo 
e ao Proxecto Curricular establecido para todo o centro. 

A necesidade de deseñar unha programación está xustificada porque: 

- Axúdanos a eliminar o azar. 

- Evita perdas de tempo. 

- Permite adaptar o traballo pedagóxico ás características culturais e ambientais do contexto. 
 

A programación é un proceso continuo, polo que debe ser aberta e flexible para poder modificar os seus elementos e ademais debe ser axeitada ao 
alumnado e debe concretar o plan de actuación que se ten que levar a cabo na aula. 

Entre as súas funcións podemos destacar: 

- Planificar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
- Asegurar a coherencia entre as intencións educativas do centro e a práctica docente. 
- Promover a reflexión sobre a práctica docente. 
- Facilitar a progresiva implicación dos alumnos no seu propio proceso de aprendizaxe. 
- Atender á diversidade de intereses, motivacións e características do alumnado. 
 
 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

▪ Características do centro e o seu contorno. 
 

 ➢ O CPI San Sadurniño está situado na localidade do mesmo nome e ubicado nun contorno maioritariamente rural. No presente curso 2022-
2023 conta con tres unidades de Educación Infantil, nove unidades de Educación Primaria e seis unidades de Educación Secundar ia Obrigatoria. Ten 
unha xornada mixta con tres sesións exclusivamente de maña e dúas tamén con sesión de tarde.  
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▪  ➢ O centro divídese en dous edificios fisicamente separados. O máis antigo, de principio dos anos 70, da cabida ao alumnado de infantil 
e primaria. Nas nosas aulas dispoñemos de medios tecnolóxicos, creamos recursos que compartimos na rede, promovemos o uso do noso idioma, 
fomentamos o respecto á natureza, establecemos lazos de solidariedade entre os membros da comunidade e de fóra dela, somos respectuosos con 
outras culturas, normalizamos e dinamizamos o noso idioma, valoramos as diferencias dentro dun trato equitativo, entendemos a diversidade como 
riqueza... Pero non todo é perfecto, hai eivas no centro que pasan pola escaseza de profesorado (sobre todo a segunda especialista de Lingua Inglesa a 
tempo completo), esgotadoras esixencias burocráticas que minguan o traballo educativo, nalgúns casos falla de apoio dende as familias...  

▪  ➢ O centro educativo, tal e como reflicten os seus documentos, aposta definitivamente por varios eixos de traballo que se artellan ao 

redor do Equipo da Biblioteca, do Equipo de Normalización Lingüística e da promoción das TIC, así como a promoción da lectura, a alfabetización 

en información, o compromiso ambiental, os hábitos saudables, o intento de dotación en medios técnicos suficientes, a creación de recursos innovadores 

na nosa lingua, o coñecemento respecto e valoración do noso patrimonio cultural e o desenvolvemento dun espírito crítico, colaborativo e solidario son o 

cerne das actividades que se desenvolven dentro e fóra das nosas aulas.  

▪  ➢ Outro dos proxectos que se leva a cabo no centro é o Proxecto LÓVA, que se leva desenvolvendo con gran éxito no centro  sendo o 

noso colexio pioneiro en Galicia e convertíndose en centro de referencia para o desenvolvemento deste proxecto, que foi elixido un dous dous mellores 

proxectos de innovación pola Unión Europea. O proxecto ten cabida en infantil, primaria e secundaria, e constitúe un dos nosos eixes integrador e de 

traballo colaborativo, desenvolvéndose en 5º de primaria ao longo deste curso.  

▪  ➢ O alumnado de 5º e 6º de primaria, así como o de 1º e 2º da ESO, continúa a participación no Proxecto EDIXGAL,como continuación 

do antigo proxecto ABALAR, consistente na incorporación dos libros electrónicos nas aulas. Sería desexable que se axilizasen os trámites para que dende 

o primeiro día de clase se puidesen repartir xa os ordenadores, para contrarrestar así as acertadas críticas que nos transmiten as familias nas reunións. 

 ➢ En resumo o CPI San Sadurniño ten como obxectivo fundamental promover o desenvolvemento integral do seu alumnado, fomentando 
valores solidarios, de respecto e coidado do contorno natural e cultural, fomentando o traballo en equipo, colaborativo, no que se respecten as diferencias 
de cada quen. 
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▪ Comunidade educativa. 
 

▪ o   Persoal docente na EP: 4 mestras de EI (1 delas de apoio e Xefa de Estudos de infantil e primaria do centro), 9 mestres titores de 

EP (1 da especialidade de lingua francesa e 1 é a secretaria do centro) , 1 mestra de AL, 2 mestras de Lingua Inglesa , 1 mestra de PT, 1 

mestra de Educación Musical e 1 mestra de EF. 

 

▪ o   Persoal non docente: administrativa, conserxe, coidadora, persoal de comedor e persoal de limpeza.  

 

▪ o   As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de ensino – aprendizaxe do alumnado, por iso é importante 

que exista unha boa relación entre familia e escola. Cada titor/a de EI e EP conta cunha hora de atención ás familias, fixada na tarde dos 

xoves ou martes. A preocupación dos pais / nais pola traxectoria educativa dos seus fillos/as é aceptable, e sempre hai familias involucradas 

no proceso educativo dos seus fillos/as dun xeito activo en cada momento. 

 

   ▪Profesorado de sexto de Primaria: 

o   Titoras: 6ºA: Lidia Lago Martínez / 6ºB: Raquel García Cacicedo          

  

o   Educación Musical: Ana Mª Vázquez Rico                                                    

  

o   Educación Física: Naomi Piñeiro Avendaño 

  

o   Lingua Inglesa: Marta Vallejo Negrete 

  

o   Pedagoxía Terapéutica, Mª Carmen Vázquez López 

  

o   Audición e Liguaxe: Inés Veiga Fernández  

  

o   Orientadora: Clara Nogueira Prego 
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         o Relixión: Manuela Mª Filgueira Rico 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

PERFIL COMPETENCIAL: APRENDER A APRENDER (CAA) 

• CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, 

identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas. 

• CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente  e en equipo, amosando habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

• CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, 

apertura e flexibilidade ante elas. 

• CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao 

proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito. 

• LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou 

colectiva 

• LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta 

e repregunta, participación en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

• EFB1.1.4 Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

• EFB4.2.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das habilidades motrices 

implicadas nas actividades artístico-expresivas. 

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

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

• EPB2.5.4 Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos 

exercicios e das actividades. 
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PERFIL COMPETENCIAL: CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

• EFB 1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con espontaneidade e 

creatividade. 

• EFB 4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura galega e doutras culturas, seguindo unha 

coreografía establecida. 

• EFB 6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes tradicionais en Galicia. 

• EFB 6.2.3. realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e regras específicas 

destes. 

• LGB 1.3.2. Recoñece a retranca como un trazo característico da lingua galega. 

• LGB 1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo. 

• LGB 1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

• LGB2.12.1. Percibe as diferenzas lingüísticas presentes nas variedades da lingua galega. 

• LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade 

cultural. 

• LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 

• CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, 

na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación. 

• CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país. 

• CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo. 

• VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas contaminantes. 
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• EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e os espazos. 

• 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. 

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

• 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. 

• EMB 1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

• EMB 3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para  a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

PERFIL COMPETENCIAL: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

● LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as estratexias e normas para o intercambio 

comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

● LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

● Debates e diálogos. 

● Exposiciónsorais con e senaxuda das   tecnoloxías da información e comunicación. 

● LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendorelacións coa información que aparece no texto relacionada 

con estes. 

● LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. 

● LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 

regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes,…. 

● LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, social 

e lúdica). 

● LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e 

repregunta, participación en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal. 
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● MTB3.4.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en todos os procedementos 

realizados. 

● MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados 

e as conclusións obtidas. 

● MTBDesenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para 

crear e investigar conxecturas e construír e defender argumentos. 

● LGB1.13.2. Valora as diferenzasdialectaisorais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar 

como variante unificadora. 

● LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta 

personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas... 

● LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o significado de palabras e expresións polo 

contexto. 

● CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas 

tratados 

● CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao 

proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito. 

● CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión 

de textos orais e/ou escritos. 

● PLEB1.5. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelasnas que participa, que traten sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descricióndunobxectoou un lugar. 

● EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu desenvolvemento. 

● EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso. 
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PERFIL COMPETENCIAL COMPETENCIA DIGITAL 

• LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións. 

• LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con autonomía. 

• LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos 

electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas... 

• LGB3.6.1. Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa. 

• LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e información para realizar 

traballos individuais ou en grupo. 

• LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e informático, sobre problemas ou situacións 

sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 

conclusións. 

• LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar os textos e 

buscar información, crear táboas e gráficas. 

• LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

• PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para rexistrarse nas redes sociais, 

para abrir unha conta de correo electrónico etc.). 

• PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou SMS) na que dá as 

grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata (familia, amigos 

e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai preguntas relativas a estes temas. 

• PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas que se establece contacto social 
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(dar as grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo estado de alguén, felicitar 

a alguén), se intercambia información persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se 

pide prestado algo, queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se chega a un sitio con axuda dun plano). 

• CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc). 

• CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías 

da información e comunicación. 

• CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes 

fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas investigacións. 

• CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios 

audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito oral e escrito os resultados. 

• CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos 

físicos e químicos da materia, en diferentes soportes. 

• CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas tratados. 

• CSB1.2.2. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

• CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter 

xeográfico, social e histórico. 

• MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas 

e construír e defender argumentos. 

• MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, 

son...), buscando, analizando e seleccionando a información relevante, utilizandoa ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus 
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compañeiros. 

• MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e exploración de formas xeométricas.  

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

montaxe, son. 

• 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. 

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

persoa. 

• EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais. 

• EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas musicais e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

• VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu contorno próximo expresando as conclusións 

en traballos creativos. 

• VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas contaminantes. 

• VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. 

• VSCB3.17.1. Realiza análise de información dixital sobre as razóns polas que as persoas senten a necesidade de consumir ao 

ver un anuncio publicitario. 

• VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as conclusións mediante traballos creativos. 

• EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle solicita. 

• EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando 

programas de presentación. 
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PERFIL COMPETENCIAL: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, 

conxecturas e construír e defender argumentos. 

• MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para 

situacións futuras similares. 

• MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e 

utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas. 

• MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade directa, 

explicando oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas. 

• MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais. 

• MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e 

os instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia 

utilizada. 

• MTB4.5.1. Comprende e describe situacións da vida cotiá, e interpreta e elabora representacións espaciais (planos, esbozos de 

itinerarios, maquetas,…), utilizando as nocións xeométricas básicas (situación, movemento, paralelismo, perpendicularidade, 

escala, simetría, perímetro e superficie).  

• MTB4.6.1 Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas de 

razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización. 

• MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións 

moi próximas. 

• MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e exploración de formas xeométrica. 

• LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes de diferentes textos (libros de consulta, 

xornais e revistas). 

• CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos 

físicos e químicos da materia, en diferentes soportes. 
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• CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, 

seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 

• CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, 

na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación. 

• MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis 

axeitada para a expresión dunha medida. 

• MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso 

seguido. 

• CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información. 

PERFIL COMPETENCIAL SOCIAL E CÍVICA 

• CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos 

valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 

• VSCB3.11.1. Axuízacriticamente os valores implícitos en diversas situacións, de acordocos que constitúen a vida en común 

nunhasociedade democrática. 

• VSCB3.11.2. Razoa a contribución de diferentes institucións, organizacións e servizos públicos en relación á garantía dos dereitos 

e deberes dos cidadáns e cidadás. 

• VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias. 

• EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

• EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demaispersoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

• PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas que se establece contacto social (dar 

as grazas, 

• saudar, despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo estado de alguén, felicitar a alguén), se 

intercambia 
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• información persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide prestado algo, queda con 

amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se chega a un sitio con axudadun plano). 

• LGB1.12.2. Usa unhalinguaxerespectuosa coas diferenzas. 

• CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a 

resolución pacífica de conflitos. 

• CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do funcionamento global do 

corpo. 

PERFIL COMPETENCIAL: SENTIDO DE INICIACITIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

• CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, 

identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas. 

• CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade 

na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle rodean. 

• CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

• CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades. 

• CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos membros dunha sociedade. 

• MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os 

resultados e as conclusións obtidas. 

• EFB1.1.4. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

• VSCB1.2.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades 

cooperativas. 

• VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para abordar proxectos sobre valores sociais. 

• VSCB3.5.2. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade educativa. 

 



 

C.P.I. de SAN SADURNIÑO    Curso 2022-2023                                        Programación da área de Arte e Biblioteca – Sexto nivel                                                          páx. 17 

 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía 
e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

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

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes 
e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.  

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 
que reciban e elaboren. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes 
que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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4.  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

BLOQUE 1. A BIBLIOTECA ESCOLAR, LUGAR DE PROCURA DE INFORMACIÓN 

B1.1. A biblioteca como espazo de 
acceso á información 

B1.1. Utilizar a biblioteca como 
espazo de acceso á 
información presencial ou 
virtual 

 

 

Utiliza a biblioteca do centro 
na procura de recursos 
informativos para os seus 
traballos individuais ou 
grupais. 

Todo o curso Recoñecer a biblioteca 

como espazo de traballo 

importante dentro do 

centro 

B.1.2. Recursos informativos: 
fontes orais, recursos físicos e 
virtuais. 

B1.2. Recoñecer e diferenciar 
os recursos informativos 
disponibles segundo tipoloxía, 
soportes e formatos 

Selecciona e escolle de 
forma autónoma a fonte máis 
axeitada para dar resposta a 
unha necesidade informativa 
concreta 

Todo o curso Recoñecer as 

diferencias dos 

recursos 

informáticos 

B1.3. Estratexias de procura 
eficaz en documentos impresos e 
dixitais. 

B1.3. Coñecer a organización 
da biblioteca e a CDU como 
sistema estandarizado 

Recoñece a información que 
aporta o tejuelo ou etiqueta. 

Identifica os códigos da CDU 
polos que están organizados 
os fondos e os relaciona cos 
temas e propostas de 
traballo requiridas. 

Primeiro trimestre Coñecer a 

organización da 

biblioteca 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

B1.4. Dereitos de autoría. B1.4. Recoñecer os dereitos de 
autoría. 

Recoñece e cita as mención 
de autor/a, ilustrador/a, 
editor/al... e as distintas 
fontes de información 
utilizadas 

Todo o curso Recoñece e cita as 

mención de 

autor/a, 

ilustrador/a, 

editor/al 

B1.5. Procuras no catálogo 
informatizado da biblioteca 
escolar. 

B1.6. Comprender e saber 
utilizar o catálogo informatizado 
da súa biblioteca, nos campos 
de materia, autor/a, materia. 
editorial e colección 

Realiza procuras no catálogo 
web da biblioteca por 
autor/a, título ou editorial e 
colección. 

Todo o curso Comprender e 

saber utilizar o 

catálogo 

informatizado da 

súa biblioteca 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA. 

B2.1. A eficacia comunicativa: uso 
de elementos da linguaxe textual. 

B2.1. Reforzar a expresividade 
comunicativa das súas 
mensaxes orais coa utilización 
de acenos, miradas e posturas 
corporais. 

Utiliza a expresividade 
corporal: acenos, miradas, 
postura corporal... para 
reforzar o sentido das súas 
producións orais. 

Todo o curso Utiliza a 

expresividade 

corporal e o ton 

axeitados 

B2.2. Reprodución de textos de 
literatura oral. 

B2.2. Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura 
popular oral (refráns, adiviñas, 
lendas, contos, poemas, 
conxuros,  cancións, (ditos, 

Realiza unha procura de 
textos orais entre os seus 
familiares e veciñanza. 

Todo o curso Utiliza a 

expresividade 

corporal e o ton 

axeitados 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

romances, cantigas, ...) Escoita, memoriza e 

reproduce textos 

procedentes da literatura 

popular oral galega (refráns, 

adiviñas, lendas, contos, 

poemas, conxuros, cancións, 

ditos, romances, cantigas) 

Todo o curso Reproduce textos relativos 

ás diferentes 

conmemoraciòns: 

magosto, dia de peon, … 

B2.3. A creatividade literaria. B2.3. Elaborar textos breves 
con creatividade: carteis 
publicitarios, anuncios, cómics, 
contos,... 

Expresa nos seus textos de 
maneira imaxinativa ideas, 
sentimentos e/ou emocións; 

Todo o curso Elabora textos relativos ás 

diferentes 

conmemoraciòns. 

BLOQUE 3. A PRODUCIÓN DE COMPOSICIÓNS PLASTICAS E MUSICAIS. 

B3.1. Realización de producións 
plásticas e visuais 

B3.1. Realizar a  secuenciación 
dunha historia, un conto e unha 
canción, empregando imaxes e 
textos explicativos, 

Fai composicións que 
transmitan diferentes 
emocións coa axuda de 
diversos recursos para cada 
caso 

Todo o curso Compòn músicas sinxelas 

para acompañar ás 

produciòns artísticas. 

Realiza producións visuais 
utilizando medios 
tecnolóxicos, 

Todo o curso Realiza una presentación 

baseada nun conto 

escollido da biblioteca. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

Realiza a adaptación de 
textos empregando as 
técnicas do kamishibai e das 
sombras chinesas. 

Todo o curso Adapta un conto a técnica 

do kamishibai. 

Realiza a exposición dun 

relato empregando 

sombras chinescas. 

B3.2. Montaxe de exposicións B3.4. Realizar a montaxe de 
exposicións relacionadas con 
obras, autores ou ilustradores. 

B3.4. Realizar a montaxe de 
exposicións relacionadas 
con obras, autores ou 
ilustradores. 

Todo o curso Realiza xunto cos 

compañeiros unha 

exposición sobre un autor 

ou tema. 

B3.3. As obras de animación. B3.3. Elaborar sinxelas obras 
de animación tendo en conta o 
son, a montaxe, o guión e a 
realización. 

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

Todo o curso Colabora na realización 

dun guiòn, montaxe, son e 

representación da 

adapataciòn dun conto. 

B3.4. Realización de producións 
musicais. 

B3.4 Crear e interpretar, 
pequenas pezas musicais para 
acompañar ás producións 
plásticas. 

Interpreta pezas vocais e 
instrumentais de diferentes 
estilos. 

Todo o curso Compón e interpreta 

pequeñas composicións 

musicais que acompañen 

as súas representacións 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

 

BLOQUE 4. APLICACIÓN DAS TICS 

B4.1. Recursos dixitais: Internet 
como fonte de información 

B4.2. Acceder á rede e coñecer 
os recursos dispoñibles a 
través de internet. 

Redacción de textos breves 
creativos carteis publicitarios, 
anuncios, cómics, contos, 
poemas, cancións, anécdotas... 

Usa internet de xeito 
autónomo para resolver 
necesidades de información. 

Todo o curso Fai consultas na internet 

sobre os traballos 

plantexados. 

B4.2. Os programas de tratamento 
de textos. 

B4.2. Uso progresivamente 
autónomo das TIC na busca de 
información, o tratamento dos 
textos e a realización de 
presentacións 

Emprega procesadores de 
textos de maneira autónoma. 

Todo o curso Emprega o libre office 

nas súas producións. 

Utiliza as TIC para realizar 
presentacións 

Todo o curso Emprega de xeito 

autónomo o Impress 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

B4.3. Os programas de tratamento 
da imaxe. 

B4.3. Utilizar as TIC como 
ferramentas para deseñar 
documentos: carteis 
publicitarios, anuncios, cómics, 
contos, ... 

Manexa programas 
informáticos sinxelos de 
elaboración e retoques de 
imaxes dixitais que lle serven 
para a ilustración de textos. 

Todo o curso Usa programas para 

recortar e ampliar 

imaxes. 

B4.4 Os programas de 
sonorización. 

B4.4. Utilizar os recursos 
informáticos para a 
sonorización de imaxes, contos, 
poemas e refráns, e para a 
creación de producións propias. 

Utiliza os medios 
audiovisuais e recursos 
informáticos para crear 
pezas musicais e para a 
sonorización de imaxes e 
representacións  dramáticas. 

 

 

 

Todo o curso Emprega o programa 

Audacity para 

sonorizar as súas 

produciòns. 

BLOQUE 5. CREACIÓN E COMUNICACIÓN DE DOCUMENTOS AUDIOVISUAIS. 

B5.1. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios 
diversos. 

B5.1. Ler expresivamente 
textos de diversa tipoloxía 
(dramatizando cando é 
preciso), facendo participar a 
audiencia da súa  Interpretación 

Participa activamente en 
dramatizacións de textos 
literarios diversos 

Todo o curso Participa en pequenas 

dramatizaciòns. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

B5.2. Recreación de poemas e 
relatos. 

B5.2. Recreación e 
composición de poemas e 
relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, 
estados de ánimo, ... 

Recrea e compón poemas e 
relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, 
estados de ánimo, ... 

Todo o curso Compón pequenos 

poemas 

B5.3. Utilización de elementos 
gráficos para facilitar a 
comprensión e ilustración  creativa 
dos propios textos. 

B5.3. Utilizar recursos gráficos 
que faciliten a comprensión dos 
textos e contribúan á súa 
ilustración creativa. 

Utiliza recursos gráficos e 
para facilitar a comprensión 
dos textos e ilustralos de 
maneira creativa. 

Todo o curso Ilustra as súas 

producións artísticas. 

B5.4. Edición de produtos dixitais 
(presentacións, vídeos, etc.) 

B5.4. Incorporar imaxes aos 
traballos escritos ou ás 
presentacións cun tratamento 
adecuado. 

Incorpora imaxes aos seus 
traballos 

Todo o curso Busca e engade 

imaxes para engadir ás 

súas producións. 

Realiza sinxelas  
presentacións. 

Todo o curso Emprega o programa 

Impress para realizar 

presentacións. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao de 

consecución 

B5.5 Preparación de documentos 
propios da comunicación artística. 

B5.5 Elaborar documentos 
plásticos. aplicando 
coñecementos plásticos e 
audiovisuais. 

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

Todo o curso Elabora carteis e 

programas de man 

para publicitar as súas 

producións. 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Aspectos xerais 

• Partir da competencia inicial do alumnado. 

• Adoptar a metodoloxía máis axeitada ás características das aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas aos que van dirixidos. 

• A metodoloxía será variada e adecuada ás características e aos ritmos de aprendizaxe. 

• Será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. 

• Potenciar as metodoloxías activas e participativas: 

• Combinar traballo individual e cooperativo. 

• Traballo por tarefas. 

• Aprendizaxe por proxectos. 

• Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas.en contextos da vida real. 

• 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 

• Uso habitual das TIC. 

• Papel facilitador do profesor/a. 

Principios metodolóxicos 

• Actividade e experimentación 

• Participación 

• Motivación. 

• Persoalización. 

• Inclusión. 

• Interacción. 

• Significatividade. 

• Funcionalidade. 

• Globalización. 

• Avaliación formativa. 
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Agrupamentos 

• Tarefas individuais. 

• Agrupamento flexible 

• Parellas 

• Pequeno grupo 

• Gran grupo 

 

Estratexias metodolóxicas 

• Memorización comprensiva. 

• Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc. 

• Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos. 

• Comentarios de gráficos. 

• Resolución de problemas. 

• Estudo de casos (proxectos). 

• Simulacións. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS 

 Recursos da Biblioteca. 

Recursos dixitais 

- Enderezos de internet 

- Ordenadores 

- Cámaras de vídeo 

- Cámara fotográficas. 

- Programas de tratamento de imaxe, gravación e procesadores de texto. 

Outros materiais: 

  Materiais necesarios para a montaxe de exposicións: diferentes tipos de papeis e cartóns; pinturas; teas; soportes; madeiras, …. 

  Instrumentos musicais. 

Recursos para a avaliación 

- Avaliación inicial. 

- Sistema de rúbricas para a avaliación. 
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7.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE 

Valoración dos contidos e competencias 
adquiridas ou desenvolvidas na unidade 

 

Avaliación de contidos e competencias 
Elemento de diagnóstico: observación diaria na aula. 
 

 
 

40 % 

Análise e valoración das tarefas 
realizadas  
Exposicións orais 
Debates e intervencións 

Análise de producións: caderno, comentarios, etc. 
            Realización correcta do traballo 
            Presentación do traballo 
Elaboracións multimedia 
Documentos gráficos e visuais 
Observación directa: 
           Anotacións na rexistro do profesor 
 

 
 
 

45 % 

Valoración de actitudes na aula: 
- Escoita 
- Participación 
- Esforzo 
- Colaboración 

Rexistros do profesor (de participación, actitude, 
atención,…) 

 
 

15 % 

 

 

Tal como sinala o artigo 12 do decreto 105/2014 e a Orde do 25 de xaneiro de 2022, a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será 
continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceranse medidas de 
reforzo educativo dirixidas a garantir a adquisición das competencias. 
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Promoción do alumnado:                                                                                                                                                                                                    

Tal e como se recolle no artigo 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.                                                                                                                                                                          

2. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a información e 

o criterio do profesorado titor. 

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). Será na terceira avaliación cando se tome a decisión pola promoción do alumnado. Terase en conta o disposto na Orde 

do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación na etapa. Desde xeito, seguindo o artigo 6 de dita orde, ao finalizar os cursos 

segundo, cuarto e sexto da etapa, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá 

sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de xeito colexiado, tendo en conta os criterios de promoción e tomando especialmente en 

consideración a información  e o criterio do profesor titor. 

 



 

C.P.I. de SAN SADURNIÑO    Curso 2022-2023                                        Programación da área de Arte e Biblioteca – Sexto nivel                                                          páx. 31 

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

 
MOI 

 SATISFACTORIO 
BASTANTE 

SATISFACTORIO SUFICIENTE 
POUCO 

SATISFACTORIO 
NADA 

SATISFACTORIO 

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

 
      

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

 
      

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

 
      

Adecuación dos obxectivos programados.. 
  

 

      

Adecuación das estratexias de ensino/aprendizaxe aplicadas ao 

grupo. 

  

 

      

Adecuación da  metodoloxía. 
   

 
      

Adecuación , idoneidade e suficiencia dos materiais empregados. 
   

 
      

Elaboración de materiais curriculares polo equipo docente. 
   

 
      

Grao de desenvolvemento das actividades propostas na 
Programación Docente   

 
      

Uso de recursos do centro. 
   

 
      

Uso das novas tecnoloxías      
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Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 
continua: probas, traballos, etc.   

 
      

Adecuación dos criterios de avaliación 
  

 
   

Grado de consecución dos obxectivos propostos aos alumnos/as. 
  

 
   

Grado de adquisición dos contidos mínimos. 
  

 
   

Grao de participación e implicación dos alumnos/as. 
  

 
   

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado 
con NEAE.  

 
   

Progreso dos alumnos con adaptacións curriculares. 

 

 

   

Progreso dos alumnos con actividades de ampliación. 

 

 

   

Progreso dos alumnos con actividades de reforzo. 
 

 

   

Grao de valoración da participación dos pais no proceso de 
aprendizaxe dos seus fillos.   

 
      

Grao de valoración da solicitude titorías por parte das familias . 
   

 
      

Grao de valoración da asistencia as reunións convocadas. 
   

 
      

Grao de valoración da organización da aula e do clima escolar 
   

 
      

Grao de valoración da interacción entre o alumnado. 
   

 
      

Grao de valoración de relación entre o profesorado e o alumnado 
   

 
      

Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas   

 
      

 

Observacións e propostas de mellora: 
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Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, a través dos  indicadores de 
logro incorporados na programación docente. 

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os 
resultados da aprendizaxe e concretar o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro permítennos 
avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos obxectivos marcados en cada Estándar.  

Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e medidas educativas  que adoptou ao longo da súa práctica 
educativa para facilitar que o alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.  

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como 
obxectivo adaptar as estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado.  
 

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual ou ao 
conxunto do grupo-clase deben ser consolidados, permitendo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para que poidan 
alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,…  

− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 

− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 

− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 

− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

 

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as 
aprendizaxes do alumnado, como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente adoptará as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados 
colectivos ou individuais que permitan solventar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 



 

C.P.I. de SAN SADURNIÑO    Curso 2022-2023                                        Programación da área de Arte e Biblioteca – Sexto nivel                                                          páx. 34 

 

 

9. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS A 

ADOPTAR 

Avaliación inicial. 

A avaliación inicial levarase a cabo no mes de setembro. Será realizada a través da observación e de diferentes actividades de E/A que 

permitan observan e comprobar tanto o desenvolvemento de contidos como de competencias en todo o alumnado. As actividades poderán 

ser tanto escritas, como manipulativas ou orais. Dita avaliación inical permitirá deseñar a programación de aula, partir do nivel do alumnado 

e adaptar o proceso ás necesidades individuais de cada alumno/a. Os aspectos relevantes serán rexistrados por escrito e informarase as 

familias. 

 

Procedementos avaliación continua. 

A avaliación continua será inherente á propia práctica docente. As propias actividades de E/A permitiranos ir regulando o proceso, xestionando 

erros e afianzando éxitos. 

Ao final de cada unidade farase una avaliación de unidade empregando os instrumentos de avaliación sinalados no punto 7. 

Para o alumnado que non supera a avaliación da unidade programaranse fichas con actividades de reforzo. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Dentro do artigo 15 atopamos 

“5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento 

de 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 éxito escolar. 

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. 

Dentro das clases de 6º de Primaria hai 37 alumnos/as (18 en 6ºA e 19 en 6ºB). Na aula de 6º A, hai un alumno que, durante o curso pasado, recibiu 

apoio fóra da aula por parte da mestra de AL. Na clase de 6º B, atópanse tres alumnos/as que recibiron apoio todo o curso pasado, dentro e fóra da 

aula, por parte da mestra de PT e de AL. No presente curso, valorarase a posibilidade ou non de continuar con ditos apoios, segundo as necesidades 

do centro. 

O material da clase conta con fichas de reforzo e de ampliación que serán utilizadas sempre que se considere necesario, o igual que se estań buscando 

actividades máis funcionais e motivadoras, de carácter máis manipulativo, para fomentar a participación do alumno TEA e facer que os coñecementos 

adquiridos lle sirvan para desenvolverse na súa vida cotiá de forma cada vez máis autónoma e independiente. 
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11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO 

  

ELEMENTOS TRANSVERSAIS CONCRECIÓN 

CL Comprensión lectora En cada sesión. 

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 vídeos para adquirir novos coñecementos e acceso á información. 

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

Para ver os contidos a traballar (EDIXGAL) e como medio de 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. 

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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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

Ao longo de cada un dos temas iranse propoñendo aquelas actividades complementarias que se adapten aos mesmos, así como aqueloutras que o alumnado vaia 

demandando, xa sexa polo seu interese ou por necesidade de afondar máis nalgún concepto que non quedase suficientemente claro. 

A nivel de actividades extraescolares iremos investigando o nos entorno máis próximo para logo ir descubrindo o máis lonxano. 

Concretaranse dentro da PXA  as que se vaian realizar. 
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13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Esta programación considérase aberta e flexible, como elemento vivo dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe que se realiza na aula de 6º curso do CPI de San 

Sadurniño durante o curso 2019-2020. 

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. 

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. 

  

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.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         
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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.         

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.         
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14. ANEXO COVID 

Dende 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 proceso de ensino-aprendizaxe, así coma 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 restrición como distancias, grupos burbulla, máscaras (só obrigatoria actualmente no transporte escolar), xel de mans…  Situación actual de total 

normalidade, que no caso que varíe e houbese un empeoramento, valoraríanse as medidas a tomar. 

 


	1.1 INTRODUCIÓN

