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1. Introdución

A Educación Plástica e Visual  deberá ser  entendida como unha linguaxe universal,  sen fronteiras.  É un medio
excelente para comprender e transmitir a cultura, a técnica e as ideas.

É importante que o alumnado descubra as posibilidades expresivas, estimular a súa capacidade creativa, fomentar a
espontaneidade e a desinhibición. A área de Educación Plástica e Visual tentará desenvolverse ao máximo a pesar da
limitación horaria semanal. Débese aproveitar a motivación que provoca no alumnado. É unha materia educativa moi
ben aceptada, valorada e apreciada por parte do alumnado.

Esta programación didáctica está pensada para ser levada a cabo dende un centro público integrado de educación
infantil, primaria, e secundaria situado nunha zona de interior pero preto á costa e ao mar, a cal conta con gran
cantidade  de  zonas  verdes.  Este  centro  é  de  liña  un,  con  desdobres  nalgunhas  unidades  para  satisfacer  as
necesidades do alumnado. Conta así con 62 alumnos/as na etapa de infantil, 162 en primaria e 126 na ESO, facendo
un total de 350.

No noso nivel só seremos un grupo, cun alumnado de 25 nenos e nenas.O alumnado atópase no primeiro curso da
etapa, polo que conta con seis anos de idade aproximadamente. Hai que destacar que dentro deste alumnado
atópase unha nena e un neno de nova incorporación nesta escola. Da mesma maneira temos alumnado pendente de
valoración ante as diversas necesidades específicas de apoio educativo. A este alumnado, así como á totalidade,
deseñaráselle un proceso de ensino-aprendizaxe adaptado ás diferentes necesidades e ritmos.

A situación do centro permítenos aproveitar os recursos que nos oferta a contorna onde se atopa, como poden ser os
ecosistemas do río, monte, praias, etc. Así como as instalacións do mesmo, como é o caso do laboratorio.

Ademais da transversalidade que caracteriza esta materia para todas e cada unha das áreas desta etapa, a presente
Programación Didáctica (PD) está pensada para poder traballar conxuntamente coa outra materia de ámbito artístico,
Música e Danza.

A súa finalidade principal na Educación Primaria neste centro será:
- Desenvolver no alumnado as capacidades perceptivas, expresivas e estéticas a partir do coñecemento teórico e
práctico das linguaxes audiovisuais.
- Potenciar a imaxinación, a creatividade e a intelixencia emocional.
- Favorecer o espirito crítico ante obras e manifestacións culturais.
- Adquirir as destrezas necesarias para empregar os elementos plásticos como recursos expresivos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas,  a  través  da  recepción  activa,  para
desenvolver  a  curiosidade,  a  sensibilidade,  o
pensamento  cr í t ico  e  o  respecto  po la
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais  e  os  seus  contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 3 1-2

OBX3  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, da
imaxe  e  dos  medios  dixitais,  para  producir
obras propias.

1 1 2 5 2 1 3-4

OBX4  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
plásticas  e  visuais,  tanto  individuais  coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XInmersos no outono1 7

Relacionada cunha UD da área de ciencias
naturais esta UD pretende iniciar as bases
da clase para este primeiro curso e para o
resto da etapa: a dinámica e rutina de
traballo, a responsabilidade e coidado do
material, etc. Ao mesmo tempo traballarase
a recepción activa e a vivencia na iniciación
dos elementos básicos da expresión
plástica e audiovisual a través da estación
do outono como fío condutor con diferentes
agrupamentos. As conmemoracións do
Magosto, Samaín e Nadal cobrarán especial
relevancia.

18

Nós estamos na Terra X2 6

Relacionada cunha UD da área de ciencias
sociais esta UD2 prosegue o traballado na
UD1, reforzando e ampliando
paulatinamente os elementos plásticos e
audiovisuais, mais nesta ocasión, a través
do inverno como fío condutor. O Día da Paz,
o Entroido e o Día Internacional da Muller
traballaranse de xeito máis destacado.

18

XInmersos na primavera3 5
Relacionada cunha UD da área de ciencias
naturais. Ampliaremos as técnicas e
rexistros traballados nas anteriores UD

24

XXAs emocións na arte e as
tradicións. X4 17

A liña de actuacións do noso centro este
ano xira arredoir do nomre desta propia UD
(As emocións na arte e nas tradicións, polo
que será un tema a traballar durante todo o
curso e que está amplamente relacionado

40
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXAs emocións na arte e as
tradicións. X4 17con esta área. 40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Inmersos no outono

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre o emprego da arte con
elementos naturais: Frottage (técnica
artística que consiste en frotar pinturas
sobre un obxecto conseguindo unha
impresión de forma e textura).

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Identifica rasgos básicos dos elementos
empregados.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta a estética das obras
representadas e realizadas.
Escoita con respecto a audición da
estación do outono de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Observa o entorno inmediato e crea
composicións artísticas.
Relaciona os elementos plásticos coa
natureza e co medio (outono).

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Colabora de xeito positivo na realización
dun mural grupal.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Coñece e aprecia a beleza da natureza
nas representacións plásticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Comprende a información en esquemas
previos.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e mostra interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Emprega a liña aberta e pechada,
experimentando con elas para completar
debuxos no ordenador e colorea debuxos
arrastrando diferentes tonalidades co
ordenador.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Colabora, grupalmente, de xeito positivo
na realización dun mural elaborado a
partir de imaxes dixitais.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.
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Contidos

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

2

Título da UDUD

Nós estamos na Terra

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre as composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce e identifica obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación do inverno de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Elabora portadas e colaxes empregando
as ferramentas e as técnicas básicas:
recortar, pegar, encher; usar pinceis,
rotuladores...

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Manexa e emprega as diferentes texturas
naturais e artificiais.
Usa as cores aprendidas usando un
vocabulario axeitado.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Descobre no ordenador e na pantalla
dixital composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce co ordenador obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Elabora e representa imaxes despois
dunha presentación audiovisual.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Elabora co ordenador figuras formadas
coas formas xeométricas traballadas.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

3

Título da UDUD

Inmersos na primavera

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre, identifica e emprega os
diferentes tipos de liña.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Recoñece e nomea as principais partes da
figura humana.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación da primavera e do verán de
Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Experimenta cos diferentes tipos de liña
para completar debuxos.
Debuxa, completa e colorea a figura
humana seguindo modelos.

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Realiza un mosaico grupal, coa axuda de
cuadrícula, identificando e recoñecendo
tamaños.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora a importancia da limpeza, do
coidado do material e da orde para
acadar o resultado final proposto.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Identifica no ordenador e na pantalla
dixital diferentes formas de representar o
espazo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Explora as distancias, os percorridos e as
situacións de obxectos e persoas en
relación ao espazo.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Realiza e completa co ordenador debuxos
con distintos tipos de liña.
Relaciona partes do corpo coa figura
humana.
Experimenta distintas formas de
representar o espazo.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Participa de xeito positivo en xogos de
ordenador sobre localización de obxectos
ocultos, labirintos e deseño de figuras
humanas e expresións faciais.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4

Título da UDUD

As emocións na arte e as tradicións.

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
da vida e obra de Picasso.

CA1.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, de maneira
básica e guiada, a través de canles e medios de
acceso sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Identifica e sitúa no mapa algunhas
cidades importantes na vida de Picasso.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Le e comprende frases relacionadas coa
vida de Picasso.

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións plásticas e visuais elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na elaboración dun mural.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Memoriza e recita fragmentos de poemas
moi sinxelos relacionados coas obras de
Picasso.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respecta e interésase polas producións
propias e alleas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas audiovisuais
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
das obras do pintor traballadas na aula.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, de maneira básica
e guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Emprega estratexias para descubrir
palabras relacionadas con Pablo Picasso
mediante xogos e/ou xeroglíficos.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
audiovisuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Completa descricións de cadros de
Picasso coas palabras aprendidas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións audiovisuais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na realización da sinatura do
artista.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas audicións e cos vídeos
relacionados coa vida e obra de Picasso.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respecta e interésase polas producións
alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Elementos configurativos da linguaxe visual: observación e exploración sensorial.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e

12/01/2023 15:34:02 Páxina 19de12



Contidos

- tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía a utilizar basearase nunha aprendizaxe competencial, que permita conectar contidos das distintas
materias curriculares ademais de abordar os diferentes elementos transversais.

Para alcanzar este obxectivo metodolóxico, levarase a cabo:

-A realización de proxectos significativos e de actualidade que partan dos coñecementos previos do alumnado e do
seu contorno próximo, así como dos seus centros de interese, os cales fomentarán a súa curiosidade e a motivación
pola aprendizaxe.

-Actividades que partan da observación e experimentación, traballando o método científico a través de diversas
investigacións e traballos desenvolvendo estruturas de aprendizaxe cooperativo.

-Tarefas de aprendizaxe integradas que faciliten a contextualización de proxectos, pequenas investigacións no medio,
resolución de problemas concretos, realización de debates sobre temas de actualidade (medioambientais, de saúde,
xogos educativos...) nas que o alumnado avance no desempeño das súas competencias.

-Tarefas nas que o alumnado teña que planificar, deseñar, propoñer e comunicar diferentes propostas e proxectos a
situacións  presentadas,  fomentando  a  creatividade,  empregando  a  información  proporcionada  polos  medios
tecnolóxicos e utilizando de xeito eficiente diferentes ferramentas e dispositivos dixitais.

Así, as unidades terán un produto final motivador para o noso alumnado baseado nas metodoloxías anteriores. Algúns
produtos serán a elaboración de tableiros de robótica, unha enciclopedia das plantas, crear estruturas físicas que
axuden á reciclaxe...

Para levar a cabo estas unidades didácticas:

-Partiremos dos coñecementos previos do alumnado, tendo en conta as súas aprendizaxes anteriores e o seu
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desenvolvemento  cognitivo  e  emocional.  Durante  este  primeiro  curso  da  etapa  o  alumnado  debe  acceder  ó
coñecemento partindo dos seus centros de interese e da súa contorna máis próxima.

-As explicacións do docente irán acompañadas de apoio visual con imaxes, vídeos e a elaboración de esquemas e
mapas conceptuais.

-Utilizaremos unha metodoloxía activa, manipulativa e contextualizada, achegando ó alumnado ao descubrimento
activo a través da formulación de preguntas, procura de información de diferentes fontes seguras e fiables, así como
da realización de experimentos sobre investigacións relacionadas cos distintos elementos naturais, favorecendo a
realización de tarefas de aprendizaxe integradas e contextualizadas.

-Realizaremos prácticas de traballo individual e en equipo, favorecendo a inclusión de todo o alumnado a través do
traballo cooperativo na resolución conxunta de proxectos e tarefas.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Pantalla dixital

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libre (Plan Dixital): reprodución audio e vídeo, editor
partituras, gravación, etc.

Altofalantes

Pinceis e témperas

Ceras, rotuladores, lapis de cores, pegamento e tesoiras

Diferentes tipos de follas secas

Bloc de debuxo e cartolinas.

Páxina web do centro: sección Aula de EPV/Aula Virtual

Estoxo

A aula usada para a impartición de Educación Plástica e Visual neste centro é a aula base. É unha aula con ventanais
que  permiten  a  entrada  de  luz  natural  e  tamén  é  unha  aula  ampla  que  facilita  a  posibilidade  de  diferentes
agrupamentos para realizar distintas actividades.

Conta cun ordenador conectada á pantalla dixital que favorece o traballo coas novas tecnoloxías.

O material empregado está dentro da aula, nunha estantería adicada unicamente ao material plástico (folios, cores,
pinturas, tesoiras, cartolinas...).

Cando o material se esgota hai unha pequena zona situada no corredor que serve de almacén de material para todo
o edificio e do que se fai inventario de xeito regular.

A sección desta materia na páxina web do centro servirá para varias cuestións, como así se pode comprobar no punto
das concrecións metodolóxicas.

O alumnado deberá ter, traer e facerse responsable do seu material e a limpeza deste: estoxo.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do alumnado, levarase a cabo unha serie de probas co fin de coñecer o punto
de partida; de especial interese é a información deste ampliada por parte das persoas titoras de infantil do curso
anterior ao ser posible unha reunión presencial con estas dado que continúan no equipo docente do centro.

Esta avaliación inicial levarase a cabo nas primeiras 3 ou 4 sesións, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular. Neste eido cómpre ter en conta:
-alumnado do centro
-alumnado de nova incorporación, do cal só hai referencias previas dos informes individualizados

Dita proba neste centro consistirá na realización dun debuxo persoal onde se observará e valorará o avance e
progreso da etapa pre-esquemática: aproximación á forma definida á hora de debuxar, se a composición ten algo de
perspectiva, tamaño normal no debuxo, emprego de cores primarias nas imaxes e rectas trazadas con soltura e
seguridade. Ademais, rexistraranse aspectos como a capacidade de recepción, comportamento, actitude, etc.

Realizarase unha reunión co persoal titor de Educación Infantil para comentar os aspectos máis salientables a ter en
conta do alumnado (comportamento, actitude...).

A partir do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co DO (ou alomenos comunicaranse, e a
través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente na aula, como por exemplo un
reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada);  de ser posible e/ou necesario sería importante e
interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente da aula para poder convir o
modo de intervención daquelas posibles dificultades atopadas, especialmente das que precisen persoal docente
adicional e/ou solicitude ao DO.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

18

UD 2

18

UD 3

24

UD 4

40

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Á hora de establecer os criterios de cualificación da materia, debemos ter en conta os instrumentos de avaliación
marcados nesta programación, estes son as táboas de indicadores.

As táboas de indicadores serán rúbricas, listas de cotexo ou escalas de observación entre outros. Poden ser sobre o
comportamento, desempeños ou sobre traballos físicos que faga o alumnado. Estas táboas de indicadores terán a
porcentaxe marcada para cada criterio de avaliación en cada unidade. A través destas táboas avaliaranse os criterios
de avaliación que se indican, así como o respecto polos compañeiros, a capacidade de seguir uns pasos ou unhas
instrucións e o grao de responsabilidade na execución dos proxectos, ademais do traballo no caderno de clase.

Para obter a cualificación de cada unha das unidades didácticas empregaranse os procedementos de avaliación
anteriormente citados.

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a seguinte fórmula:

Criterios de cualificación:
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NOTA PRIMEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD1 + NOTA UD4) / 2

NOTA SEGUNDA AVALIACIÓN= (NOTA UD2 + NOTA UD4) / 2

NOTA TERCEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD3 + NOTA UD4) / 2

Para o cálculo da nota de cada unidade, utilizaranse as seguintes porcentaxes:

UNIDADE 1: Táboas de indicadores (rúbricas, escalas de observación ou listas de cotexo) = 100%

UNIDADE 2: Táboas de indicadores (rúbricas, escalas de observación ou listas de cotexo) = 100%

UNIDADE 3: Táboas de indicadores (rúbricas, escalas de observación ou listas de cotexo) = 100%

UNIDADE 4: Táboas de indicadores (rúbricas, escalas de observación ou listas de cotexo) = 100%

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte fórmula:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación x 0.3 + nota 2ª avaliación x 0.4 + nota 3ª avaliación x 0.3

O resultado dos cálculos redondearase cara a unidade seguinte, sempre e cando o número das décimas sexa cinco ou
maior que cinco.

Criterios de recuperación:

Non procede neste nivel.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación por
un lado as medida ordinarias, así como as medidas extraordinarias, as cales se porán en funcionamento unha vez
esgotadas as ordinarias.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta á adecuación desta programación ás características do centro e
do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria,
ademais de programas cooperativos de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará
o traballo en equipo. Por último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento
curricular para aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: adaptacións curriculares, agrupamentos flexibles,
apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe, a flexibilización no período de
escolarización, así como alumnado que no poida acudir ao centro educativo por circunstancias diversas ou unha
atención educativa domiciliaria ou hospitalaria.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a cabo aquelas que se
correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

-  Mellorar  os  hábitos  de  traballo  e  as  técnicas  de  aprendizaxe  do  alumnado,  potenciando  a  adquisición  das
competencias a través dun aprendizaxe significativo e práctico, no que o alumnado sexa o protagonista do proceso.
Este proceso será adaptado aos diferentes ritmos de traballo e aprendizaxe do distinto alumando, empregando así o
método DUA, é dicir, facer unha proposta na que todo o alumnado sexa participe das distintas experiencias.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circunstancias familiares, como
poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar, adaptación dos tempos na realización de probas ou
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tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais...

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos traballados, como
poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a través da relación de tarefas
de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras materias, afondando nos coñecementos adquiridos.

Levar a cabo actividades complementarias, as cales amplían os aspectos curriculares, como poden ser as saídas ó
medio natural (ecosistema de praia, de monte, campo), visitas a museos, exposicións, charlas formativas, etc.
Establecer colaboracións con outras institucións (concello, deputación, organizacións sen ánimo de lucro) como
poden os materiais aportados por fundacións como a ONCE.

Participar en plans e programas da Consellería de Educación e outras entidades, algúns exemplos poden ser: Plans
Proxecta+, ou Voz Natura, entre outros.

Por último, hai que destacar que nos atopamos nun momento de transición entre a etapa de educación infantil e a
etapa de educación primaria, polo que debemos ter en conta esta información á hora de adaptar o proceso de
ensinanza aprendizaxe do alumnado.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6, 8 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada
UD, ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Recoller distintos tipos de follas de árbores para realizar a
actividade de frottage.

Saída a unha zona de árbores de folla caduca

Expoñer nun lugar do centro as obras realizadas na aula ao
longo dos tres trimestres.

Exposicións dos traballos realizados en cada UD

Decorar  os  corredores  e  recunchos  do  centro  seguindo  a
temática das festividades reflictidas no calendario escolar.

Decoración  de  corredores  e  outros  recunchos  da
escola

Observacións:
As actividades complementarias e extraescolares quedarán a revisión e modificación durante todo o curso.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizouse unha enquisa ao alumnado sobre a práctica docente.

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Apoiouse a implicación das familias no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

A enquisa ao alumnado realizarase cara o remate do 3º trimestre, e incluiranse, entre outras, unha pregunta de
escala na que este valore a facilidade coa que comprendeu as instrucións dadas, así como outra/s relacionada/s sobre
a adecuación do deseño das UD en base ás súas necesidades.

Descrición:
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De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da PD tamén se incluirán observacións das posibles necesidades e/ou propostas de cambio,
reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas son suficientes, de
cara á elaboración de seguintes PD.

Ao mesmo tempo, o referido seguimento desta funcionalidade da PD, así como o cumprimento da temporalización, o
emprego das diferentes metodoloxías e instrumentos de avaliación e as medidas de atención á diversidade faranse a
través do propio PROENS, pois estas veñen eiquí recollidas.

Para medir a consecución da participación activa de todo o alumnado e o apoio de implicación das familias no traballo
do alumnado reflictirase o índice destes no rexistro diario de aula.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:
-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:
Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.
Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.
-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.
-Probas de avaliación de distinta dificultade.
-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:
-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
os cadros precisos que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
destes; posteriormente incluiranse como anexo nas correspondentes actas da coordinación de ciclo. Asi mesmo, esta
información será incluida na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles propostas de mellora
para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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