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1. Introdución

Este ano en 5º de Primaria continuamos a desenvolver un proxecto interdisciplinar (vense realizando dende o curso
2013-2014) que abranguerá as materias de música, plástica e lingua galega, ademáis dos valores . Aínda que esta
última  se  trata  dunha  materia  optativa  que  non  escolle  todos  o  alumnado,  iremos  facendo  actividades  de
organización e en momentos puntuais xuntarémonos cos que escollen a outra opción (Relixión Católica. A mestra que
imparte esta materia tamén pertence ao grupo LÓVA do centro e tendo a formación necesaria para implementar este
proxercto)).
Trátase de formar unha compañía de ¿ópera¿ co alumnado para crear unha ópera orixinal. O proxecto ten a duración
do ano escolar, dende setembro, que será o momento en que se forma a compañía de ópera, ata xuño que será o
momento de facer as representacións do espectáculo (serán tres representacións, se é posible). Durante os primeiros
meses, a través de retos, de actividades de confianza e de interrelación, tentarase crear un espírito de equipo entre
os participantes (sentimento de pertenza á compañía).

A través de diversas actividades de indagación sobre os intereses do grupo, a personalidade, etc., iranse perfilando
de xeito consensuado o tema e os personaxes, así como un argumento. Ademais o alumnado terá a oportunidade de
coñecer a profesionais que traballan na creación de óperas ou teatros musicais para poder escoller o papel que terán
dentro da compañía: cantante de ópera, técnico de iluminación, escritor, ¿
Por  último,  xa divididos en profesións crearán o guión,  a  música,  a  escenografía,  a  iluminación,  o  vestiario,  a
caracterización, documentarán todo o proceso, encargaranse das relacións públicas, ¿ A finalidade é que a medida
que avanza o proceso se fagan pouco a pouco máis autónomos, sendo capaces de resolver os problemas que vaian
xurdindo, de xeito que medre a iniciativa e a confianza neles mesmos e nos outros,  a empatía,  a tolerancia á
frustración, a independencia, a capacidade expresiva tanto oral como escrita, etc.

A ópera non é un fin en si  mesma. Senón que a través dela traballaranse os contidos e competencias básicas
establecidas pola lei de educación relativos a distintas materias, pero sobre todo a Lingua Galega e Educación
Artística. Isto lévase a cabo integrando as artes no currículo

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

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

XCREANDO COMPAÑÍA1 2

O alumnado explorará as diversas
linguaxes, artes e disciplinas, así como as
distintas técnicas plásticas, visuais e
audiovisuais para a creación das súas
propias propostas. Considérase
fundamental a aproximación ao traballo,
tanto individual coma colectivo, a partir de
ferramentas, instrumentos e materiais
variados, co obxectivo de que o alumnado
investigue e experimente nas dimensións
lúdica, creativa, comunitaria e social da
área.
OBX2: O cultivo dun pensamento propio, a
autoconfianza e a capacidade de
colaboración cos seus iguais son tres
alicerces fundamentais para o
desenvolvemento persoal do alumnado.
Este obxectivo tamén contribúe a crear e a
asentar progresivamente un sentido de
pertenza e identidade. Así mesmo, implica
respectar o feito artístico, os dereitos de
autoría e o labor das persoas profesionais
encargadas da súa creación, difusión e
conservación

5

XO CONTRATO2 3

OBX4: En definitiva, o alumnado debe
planificar as súas propostas para lograr
cumprir os obxectivos prefixados a través
do traballo en equipo, colaborando na
resolución dos problemas que se presenten
para conseguir un resultado final
satisfactorio. Este obxectivo permite que o
alumnado se involucre no proceso de
creación e que empregue elementos de
diferentes disciplinas, manifestacións e
linguaxes artísticas evidenciando
compromiso co proxecto, unha
participación activa en todas as fases,
respecto polo seu propio labor e o das súas
compañeiras e compañeiros, así como
sentido emprendedor. É tamén relevante
compartir a experiencia creativa en

5
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO CONTRATO2 3

diferentes espazos e canles, entre os que
podemos citar, entre moitos outros, o
grupo, o centro educativo, a comunidade
ou internet. A opinión do resto de persoas e
as ideas recibidas en forma de
retroalimentación deben ser valoradas,
asumidas e respectadas.

5

XNOME DA COMPAÑÍA3 3

destrezas e actitudes relacionados co
recoñecemento, recepción e observación
sensitiva e visual.
OBX3: Considérase moi relevante subliñar o
vínculo existente coa educación emocional
e afectiva. Débese fomentar o respecto
polas creacións propias e polas dos demais,
cunha actitude de interese e de admiración
polo distinto e o novo, sabendo recibir e
expresar críticas e opinións e utilizándoas
como recurso para a mellora. Producir
obras propias como forma de expresión
creativa de ideas, emocións e sentimentos
propios proporciónalle ao alumnado a
posibilidade de experimentar coas distintas
linguaxes, técnicas, materiais,
instrumentos, medios e soportes que ten ao
seu alcance. Ademais, a diversidade actual
de medios tecnolóxicos que se poden
empregar nos procesos educativos pon ao
dispor do alumnado un enorme abano de
posibilidades expresivas coas que poder
comunicar e transmitir calquera idea,
sentimento e emoción.

5

XLOGOTIPO DA COMPAÑÍA4 3

Refírese á expresión creativa de ideas,
sentimentos e sensacións mediante a
exploración, o coñecemento, a execución e
a utilización creativa de diferentes códigos,
elementos, ferramentas, instrumentos,
materiais, medios, recursos, soportes,
programas, aplicación OBX3: Producir obras
propias como forma de expresión creativa
de ideas, emocións e sentimentos propios
proporciónalle ao alumnado a posibilidade
de experimentar coas distintas linguaxes,
técnicas, materiais, instrumentos, medios e
soportes. Poténciase unha visión crítica das
posibilidades comunicativas e expresivas
da arte. Así mesmo, un manexo correcto
das diferentes ferramentas e técnicas de
expresión artística contribúe ao
desenvolvemento da autoconfianza.
OBX4: A participación no deseño, creación,
elaboración e difusión de producións
culturais e artísticas plásticas e visuais é
primordial para o desenvolvemento do
individuo. Dende un enfoque coeducativo, a

5
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLOGOTIPO DA COMPAÑÍA4 3
intervención en producións grupais faise
imprescindible. 5

XA CANCIÓN DA COMPAÑÍA
(OLELÉ)5 3

): 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
crítico e o respecto pola diversidade.
Na selección e análise das propostas
artísticas, incorporarase a perspectiva de
xénero a través do estudo de producións
creadas, impulsadas e executadas por
mulleres, así como de obras nas que e o
desenvolvemento deste obxectivo
permitiralle ao alumnado comprender as
diferenzas culturais e integrar a necesidade
de respectalas, establecer relacións entre
elas a través da recepción activa e apreciar
a súa diversidade para enriquecer e
construír a súa propia realidade valorando o
intercambio coas persoas de diferentes
culturas que comparten unha mesma
contorna.. O descubrimento das producións
artísticas plásticas e visuais do pasado
achega elementos esenciais para a
interpretación do presente.

10

X
PRESENTACIÓN DAS DISTINTAS
PROFESIÓNS( SOLICITUDE E
ADXUDICACIÓN)

6 3

: 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
crítico e o respecto pola diversidade.
¿ O desenvolvemento deste obxectivo
permitiralle ao alumnado comprender as
diferenzas culturais e integrar a necesidade
de respectalas, coñecer as especificidades
e intencionalidades das manifestacións
culturais e artísticas máis destacadas do
patrimonio, establecer relacións entre elas
a través da recepción activa e apreciar a
súa diversidade para enriquecer e construír
a súa propia realidade valorando o
intercambio coas persoas de diferentes
culturas que comparten unha mesma
contorna.

10

TEMA E TESE DA ÓPERA X7 3

Este subproxecto comeza cos temas que
realmente interesan aos discentes. Na
argumentación chegan a un consenso
daqueles temas relacionados cos seus
inyereses. Unha vez elixido o tema,
concrétase en qué lugar e en qué situación

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

TEMA E TESE DA ÓPERA X7 3

sucederán os feitos, defínen aos
personaxes e as súas principais
características.OBX3. Expresar e comunicar
de xeito creativo ideas, sentimentos e
emocións, experimentando coas
posibilidades do son, da imaxe e dos
medios dixitais, para producir obras
propias. Proporciona un vínculo coa
educación emocional e afectiva. Fomenta o
respecto polas creacións propias e polas
dos demais, cunha actitude de interese e
de admiración polo distinto e o novo,
sabendo recibir e expresar críticas e
opinións e utilizándoas como recurso para a
mellora. Poténciase unha visión crítica e
informada das posibilidades comunicativas
e expresivas da arte. O manexo correcto
das diferentes ferramentas e técnicas de
expresión artística contribúe ao
desenvolvemento da autoconfianza do
alumnado

10

A CREACIÓN DOS PRESONAXES X8 3

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. Os discentes debe
planificar as súas propostas para lograr
cumprir os obxectivos prefixados a través
do traballo en equipo, colaborando na
resolución dos problemas que se presenten
para conseguir un resultado final
satisfactorio. O alumnado se involucrarase
no proceso de creación empregando
elementos de diferentes disciplinas,
manifestacións e linguaxes artísticas
evidenciando compromiso co proxecto,
unha participación activa en todas as fases,
respecto polo seu propio labor e o das súas
compañeiras/os, así como sentido
emprendedor.

10

A TRAMA X9 3

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. Os discentes debe
planificar as súas propostas para lograr
cumprir os obxectivos prefixados a través
do traballo en equipo, colaborando na
resolución dos problemas que se presenten

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

A TRAMA X9 3

para conseguir un resultado final
satisfactorio. O alumnado se involucrarase
no proceso de creación empregando
elementos de diferentes disciplinas,
manifestacións e linguaxes artísticas
evidenciando compromiso co proxecto,
unha participación activa en todas as fases,
respecto polo seu propio labor e o das súas
compañeiras/os, así como sentido
emprendedor.

10

O TRABALLO POR PROFESIÓNS
(I) X10 3

Un día á semana reúnese toda a compañía.
O remeiro maior abre a sesión e le o
caderno de bitácora. O director de
produción pregunta polas necesidades en
algúnha das profesións, repasa as tarefas
que cadaquén debe de facer e a
continuación todos traballan no seu equipo.
Cada equipo de traballo reúnese cun
profesor ou adulto que colabore no
proxecto. 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. Considérase moi relevante subliñar
o vínculo existente coa educación
emocional e afectiva. Débese fomentar o
respecto polas creacións propias e polas
dos demais, cunha actitude de interese e
de admiración polo distinto e o novo,
sabendo recibir e expresar críticas e
opinións e utilizándoas como recurso para a
mellora.

10

XO TRABALLO POR PROFESIÓNS
(II)11 3

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.Este obxectivo permite
que o alumnado se involucre no proceso de
creación e que empregue elementos de
diferentes disciplinas, manifestacións e
linguaxes artísticas evidenciando
compromiso co proxecto, unha
participación activa en todas as fases,
respecto polo seu propio labor e o das súas
compañeiras e compañeiros, así como
sentido emprendedor. É tamén relevante
compartir a experiencia creativa en
diferentes espazos e canles, entre os que
podemos citar, entre moitos outros, o
grupo, o centro educativo, a comunidade
ou internet. A opinión do resto de persoas e

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO TRABALLO POR PROFESIÓNS
(II)11 3

as ideas recibidas en forma de
retroalimentación deben ser valoradas,
asumidas e respectadas.

10

XEXPOSICIÓN E
REPRESENTACIÓN12 3

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. A participación no
deseño, creación, elaboración e difusión de
producións culturais e artísticas plásticas e
visuais é primordial para o
desenvolvemento pleno do individuo.
Dende un enfoque coeducativo, a
intervención en producións grupais faise
imprescindible. O traballo colaborativo
implica a aceptación e a comprensión da
existencia de roles diversos que hai que
coñecer, respectar, valorar e normalizar. O
traballo en equipo contribúe ao
enriquecemento e á construción da
identidade persoal, así como da cohesión
grupal e social, a través da expresión
artística creativa e da utilización de
diferentes representacións e expresións
mediante o uso de técnicas plásticas e
visuais.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

CREANDO COMPAÑÍA

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

 Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce obras propias básicas utilizando
as posibilidades expresivas do corpo, a
imaxe e os medios dixitais básicos e
mostrando confianza nas capacidades
propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

 Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, ,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Normas 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.

- Avaliación, interese e valoración, 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.

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

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

2

Título da UDUD

O CONTRATO

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

 Produce obras propias básicas utilizando
as posibilidades expresivas do corpo, a
imaxe e os medios dixitais básicos e
mostrando cse sempre confianza nas
capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

 Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
plásticas e visuais, utilizando algunhas
das diferentes linguaxes e instrumentos
ao seu alcance, mostrando confianza nas
propias capacidades e perfeccionando a
execución

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

 Compartie os proxectos creativos
plásticos e visuais, empregando algunhas
das diferentes estratexias comunicativas
a través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, ,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

 Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

 Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

 Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Compartie os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Normas 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.

- Avaliación, interese e valoración, 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.

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

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas.
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3

Título da UDUD

NOME DA COMPAÑÍA

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

 Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

 Compara  algún significado e elemento
característico manifestacións culturais e
artísticas plásticas e visuais que forman
parte do patrimonio, analizando algunhas
das canles, medios e técnicas vinculados
a elas, así como as súas diferenzas e
similitudes, e explicando a súa propia
valoración.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, ,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Normas 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.

- Avaliación, interese e valoración, 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.

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

13/01/2023 10:13:16 Páxina 61de17



Contidos

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

4

Título da UDUD

LOGOTIPO DA COMPAÑÍA

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias

13/01/2023 10:13:16 Páxina 61de18



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, ,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado, diferencias e similitudes dos
elementos característicos de distintas
formas culturais e artísticas audiovisuais,
desenvolvendo criterios de valoración
propios.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

- Profundización no ensino técnico do debuxo. Introdución á comprensión da xeometría a partir da liña recta.
Posibilidades expresivas e comunicativas.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de maior uso na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
bidimensionais e tridimensiona

- Iniciación ao debuxo xeométrico. Verbalización da intención expresiva. Terminoloxía básica específica da área.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación. Equilibrio e axuste entre
deseño, proceso e produto.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

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

- Propostas audiovisuais elementais. O cinema: orixe e evolución. Espazos culturais e artísticos do ámbito
audiovisual. Comunicación e valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan, desde unha
perspectiva de xénero.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.
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Contidos

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

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

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

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

5

Título da UDUD

A CANCIÓN DA COMPAÑÍA (OLELÉ)

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

1 Distingue algunhs das propostas
artísticas audiovisuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado, diferencias e similitudes dos
elementos característicos de distintas
formas culturais e artísticas audiovisuais,
desenvolvendo criterios de valoración
propios

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
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Contidos

- bidimensionais e tridimensiona

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

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

- Profesións vinculadas ao ámbito cinematográfico e audiovisual. Coñecemento e valoración.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

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

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

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

6

Título da UDUD

PRESENTACIÓN DAS DISTINTAS PROFESIÓNS( SOLICITUDE E ADXUDICACIÓN)

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

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

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

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

7

Título da UDUD

TEMA E TESE DA ÓPERA

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

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

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

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

8

Título da UDUD

A CREACIÓN DOS PRESONAXES

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

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

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

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

9

Título da UDUD

A TRAMA

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado, diferencias e similitudes dos
elementos característicos de distintas
formas culturais e artísticas audiovisuais,
desenvolvendo criterios de valoración
propios.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de maior uso na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
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Contidos

- formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
bidimensionais e tridimensiona

- Iniciación ao debuxo xeométrico. Verbalización da intención expresiva. Terminoloxía básica específica da área.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación. Equilibrio e axuste entre
deseño, proceso e produto.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

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

- Propostas audiovisuais elementais. O cinema: orixe e evolución. Espazos culturais e artísticos do ámbito
audiovisual. Comunicación e valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan, desde unha
perspectiva de xénero.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

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

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas.
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10

Título da UDUD

O TRABALLO POR PROFESIÓNS (I)

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado, diferencias e similitudes dos
elementos característicos de distintas
formas culturais e artísticas audiovisuais,
desenvolvendo criterios de valoración
propios.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de maior uso na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
bidimensionais e tridimensiona

- Iniciación ao debuxo xeométrico. Verbalización da intención expresiva. Terminoloxía básica específica da área.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación. Equilibrio e axuste entre
deseño, proceso e produto.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

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

- Propostas audiovisuais elementais. O cinema: orixe e evolución. Espazos culturais e artísticos do ámbito
audiovisual. Comunicación e valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan, desde unha
perspectiva de xénero.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.
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Contidos

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

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

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

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

11

Título da UDUD

O TRABALLO POR PROFESIÓNS (II)

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseña con axuda algunhas
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

13/01/2023 10:13:17 Páxina 61de47



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado, diferencias e similitudes dos
elementos característicos de distintas
formas culturais e artísticas audiovisuais,
desenvolvendo criterios de valoración
propios.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de maior uso na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
bidimensionais e tridimensiona

- Iniciación ao debuxo xeométrico. Verbalización da intención expresiva. Terminoloxía básica específica da área.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación. Equilibrio e axuste entre
deseño, proceso e produto.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

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

- Propostas audiovisuais elementais. O cinema: orixe e evolución. Espazos culturais e artísticos do ámbito
audiovisual. Comunicación e valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan, desde unha
perspectiva de xénero.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

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

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas.
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12

Título da UDUD

EXPOSICIÓN E REPRESENTACIÓN

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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

Distingue algunhas das propostas
artísticas plásticas e visuais de diferentes
xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunhas das manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais,
explorando as súas características,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación plástica e
visual, empregando o vocabulario
específico destas

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplica algunha estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a través  de algunhas
das diversas canles e medios de acceso,
de forma individual e colaborativa.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Compara e analiza de xeito sinxelo o
significado e os elementos característicos
de distintas creación culturais e artísticas
plásticas e visuais, desenvolvendo
criterios de valoración propios.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora moitas das sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a
partir case sempre da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude case sempre positiva

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais
básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas das diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando
algunhas das diferentes linguaxes e
instrumentos ao seu alcance, mostrando
case sempre confianza nas propias
capacidades e perfeccionando a
execución.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas
e visuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos plásticos
e visuais, empregando algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través dealgúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido

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.

Manifesta respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento e
mostrando unha actitude case sempre
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

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

Distingue algunhs das propostas artísticas
audiovisuais de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Describe algunha das manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais,
establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas
á creación e interpretación audiovisual, e
empregando o vocabulario específico
destas.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Selecciona e aplicar algunhas estratexias
para a procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a través de diversas canles
e medios de acceso, de forma case
sempre individual e colaborativa.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valora as sensacións e as emocións
producidas por algunhas das diferentes
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto case sempre na
recepción de propostas artísticas
audiovisuais, interiorizando case sempre
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce algunhas obras propias básicas
utilizando as posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe, o son e os medios dixitais
básicos e mostrando case sempre
confianza nas capacidades propias.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Expresa con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
algunhas manifestacións artísticas
audiovisuais, utilizando algunhas das
diferentes linguaxes e instrumentos ao
seu alcance, mostrando case sempre
confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Planifica e deseñar  algunhas producións
culturais e artísticas audiovisuais
colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles,
desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas
audiovisuais, de forma creativa, utilizando
algúns elementos básicos da linguaxe
audiovisual e algunhas das diferentes
técnicas artísticas

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Comparte os proxectos creativos
audiovisuais, empregando  algunhas das
diferentes estratexias comunicativas a
través de algúns medios e explicando o
proceso e o resultado final obtido.

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.

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

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

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Normas 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.

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

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

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

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

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

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

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

4.1. Concrecións metodolóxicas

Utilizamos  a  metodoloxía  de  proxectos  xa  que  deste  xeito  danse  máis  situacións  para:  poñer  en  práctica  as
habilidades lingüísticas orais e escritas; proporcionar aos alumnos ocasións para a aprendizaxe auto-inducida; máis
tempo de atención sostida; conectar o aprendido coa vida diaria; dar oportunidades para a implicación emocional no
traballo da clase; desenvolver habilidades de liderazgo e aumentar o grao de responsabilidade; aprender a solucionar
problemas; fomentar a implicación de pais e aumentar as súas expectativas sobre as capacidades dos seus fillos.
Os alumnos buscan información por si mesmos e desenvolven o sentido do traballo ben feito, practican habilidades
sociais e o traballo en equipo, estimúlase o pensamento imaxinativo, combátese a preguiza mental e aprenden a
preguntar.
Esta metodoloxía é especialmente positiva no referente ao tratamento da diversidade e á atención ao alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo xa que se rexe polos principios de: flexibilidade, globalización das
aprendizaxes, participación activa, funcionalidade, reflexión sobre a propia aprendizaxe, consecución de maior
autonomía e facilitación das aprendizaxes.
Pártese do concepto de aula diferenciada, segundo a cal un grupo non é mellor pola súa homoxeneidade, senón polo
respecto que se sinte pola identidade de cada un. Respéctase o nivel de comprensión de cada alumno, ofrecendo
posibilidades para que os  alumnos exploren diferentes niveis  de contidos de xeito  progresivo acorde coa súa
evolución  e  propoñendo  a  todos  tarefas  interesantes,  importantes  e  atractivas.  Aínda  que  os  obxectivos  de
aprendizaxe son os mesmos para todos, a forma de conseguilos é diferenciada.
As actividades propostas facilitan que cada quen leve o seu ritmo con diferentes graos de complexidade.

Debido as características peculiares das relacións que se producen durante o proxecto, darase moita importancia aos
contidos actitudinais favorecendo o respecto e a integración de todos os nenos/as.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

- Recursos dixitais: web, correos, ordenadores, impresoras
- Recursos da Biblioteca
- Material elaborado polo profesorado
- Libreta LOVA para facer as reflexións das actividades, retos, xogos,¿
- Materiais propios das profesións que interveñen na creación dunha ópera.
- Sistema de rúbricas para a avaliación.
- http://flymetothebroom.blogspot.com/

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Trátase de recoller o máximo de información que nos sexa posible para coñecer as características de cada grupo.
- Coñecementos previos.
- Dificultades de aprendizaxe.
- Diversidade.
- Aspectos positivos e aspectos de que adolecen.
- Clima de aula.
- Situacións conflictivas.
- Nivel de participación.
- Comportamento xeral.

É decir que é necesario identificar en qué contidos imprescindibles existen dificultades ou non no conxunto do grupo
ou en determinados alumnos/as.

Fontes para sacar a información:
- Profesorado do grupo
- Informes previos
- Observación continua
- Actividades variadas e de diversos niveis que iremos introducindo para ver que son capaces de facer e o que non.
- Proba oral e escrita
Para 5º Reading e writing son importantes cando falamos de avaliación inicial. Son cursos onde é importante que os
alumnos/as aprenderan a buscar a información máis importante dun texto sinxelo e a expresar por escrito ideas
simples empregando o vocabulario e as estructuras gramaticais estudadas.
Este vai a ser o punto de referencia para a toma de decisións no desenvolvemento do currículo e a súa adecuación ás
características e coñecementos dos alumnos/as. Adoptaranse as medidas pertinentes de apoio e recuperación para
aqueles alumnos/as que o precisen.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

13/01/2023 10:13:18 Páxina 61de55



Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

10

UD 12

10

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: Valoración dos contidos e competencias adquiridas ou desenvolvidas no proxecto
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: Elemento de diagnóstico: rúbrica
PORCENTAXE: 60 %

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: Valoración das tarefas na clase Exposicións orais
NSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN:  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 no rexistro do profesor
PORCENTAXE: 20 %

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: Valoración das tarefas de casa: deberes e traballos específicos.
NSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: Producións e traballos específicos
PORCENTAXE10 %

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: Valoración de actitudes na aula:
- Escoita
- Participación
- Esforzo
- Colaboración do profesor (de participación, actitude, atención,¿)

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: Producións e traballos específicos
PORCENTAXE10 %

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

A avaliación é parte esencial de proceso de ensinanza¿aprendizaxe e utilizarémola como instrumento moi válido na
nosa labor docente, detectando os progresos e as dificultades e buscando xeitos de intervención axeitadas ás
necesidades concretas de cada alumno/a.
A avaliación será continua e constará dos seguintes momentos.
- Avaliación inicial, para coñecer o punto de partida de cada alumno/a.
- Avaliación formativa, para coñecer o logro e dificultades dos estudantes no momento mesmo de producirse.
- Avaliación final (coincidindo ca terceira avaliación), para coñecer o nivel alcanzado ao final do curso.
A nota da avaliación final coincidirá ca nota da terceira avaliación, xa que debemos considerar en todo momento á
avaliación continua no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Esto reflictirase deste xeito, salvo excepcionalidades a ter
en conta polo profesorado na reunión de avaliación.
Para a recollida de información da avaliación continua utilizaremos:
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1) Activa participación na clase, traballo en equipo e unha positvia actitude hacia a materia.
recollida de datos mediante escala de observación. Este apartado equivale ao 20% da calificación.
2) Comprobación de traballos escritos .Corrección mediante rúbrica. Este apartado equivale ao 10% da calificación
3)  Recollida  de  fichas  periódicamente.  Rexistro  en  pauta  de  observación.  Este  apartado  equivale  ao  10% da
calificación.
4) Probas ao final de cada unidade de observación directa e recollida de información. Este apartado equivale ao 60%
da calificación do alumnado.

6. Medidas de atención á diversidade

Un dos elementos que máis potenciaba a LOE e que se continúa potenciando con LOMLOE é a atención á diversidade.
É evidente que unha mesma actuación educativa exercida nun mesmo grupo de alumnos produce efectos diferentes
en función dos coñecementos e experiencias previos de cada un deles, as súas capacidades intelectuais, así como os
seus intereses e as súas motivacións ante a ensinanza.
É por esta razón pola que, en moitas ocasións, debemos modificar ou adaptar os contidos ou a metodoloxía para que
todos os alumnos poidan acadar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de
ampliación para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención á diversidade debe levarse a cabo sempre
nos  dous  sentidos.  Por  isto,  constantemente  se  deberán  atender  estas  diferenzas,  presentando  as  mesmas
actividades de forma diversa a partir das actividades presentadas no libro do alumno e no caderno. Os profesores
deben calibrar a quen dirixir e propor unhas actividades ou outras e deberán ser conscientes en todo momento desas
diferenzas,  non só á hora de avaliar,  senón tamén á hora de ensinar  e de planificar  o proceso de ensinanza-
aprendizaxe.
Ofreceremos actividades de reforzo e ampliación que permiten dar unha atención individualizada aos alumnos,
segundo as súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe. No noso proxecto inclúense ideas en todas as leccións
para que o profesor dea resposta ás diversas situacións que se presentan na aula.
Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os alumnos con
necesidades educativas especiais
(O departamento describirá e detallará aquí  os criterios e procedementos específicos se fose preciso.  Aqueles
departamentos que non teñan este tipo de alumnado borrarán esta sección)
As adaptacións centraranse en:
1. Tempo e ritmo de aprendizaxe
2. Metodoloxía máis personalizada
3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe
4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes
5. Aumentar a atención orientadora
6. Enriquecemento curricular
7. Avaliacións adaptadas ás necesidades destes alumnos
a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e material de ampliación adecuado para
as necesidades destes alumnos que lles permitan desenvolver ao máximo as súas capacidades.
b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo necesarias que
faciliten  a  súa  integración  escolar  e  a  recuperación  do  seu  desfase  para  que  lles  permitan  continuar  con
aproveitamento os seus estudos.
c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de escolarización como
de atención. Para alumnos con discapacidade, tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas.
Para alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, darase prioridade aos contidos de procedementos e actitudes,
buscando a integración social, ante a imposibilidade de acadar un progreso suficiente en contidos conceptuais. Hai
que insistir nos contidos instrumentais ou de material considerados como tales.
Cando non bastan as adaptacións, temos a diversificación curricular, por medio da cal un alumno ou alumna podería
deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas,
sexan as ofertas en espazos de optatividade,  sexan actividades deseñadas especialmente para el/ela,  que se
poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os
obxectivos xerais da etapa, mais accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades.

Está claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos/as ten efectos diferentes en
función do coñecementoe experiencias previas de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses
e motivacións no ensino. Nestes casos debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que tódolos
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discentes poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Igualmente debemos de ofrecer actividades de ampliación para
aqueles estudantes máis capaces ou receptivos. É decir que a atención para a diversidade debe ser sempre realizada
en ambas direccións.
Programaranse actividades de reforzo para os alumnos/as que presenten problemas de aprendizaxe co fin de prestar
atención dunha maneira individualizada. Así mesmo programaranse actividades para os máis avantaxados.
Aatención á diversidade pódese concretar en tres tipos de medidas:
1- As medidas ordinarias de atención á diversidade.
2- De apoio e reforzo educativo.
3- As medidas extraordinarias.
As  medidas  ordinarias  son  todas  aquelas  que  non  implican  unha  modificación  significativa  dos  elementos
prescriptivos do currículo. Polo tanto non modifican significativamente os obxectivos, os contidos, os criterios de
avaliación, os estándares de aprendizaxe ou as competencias básicas. Considéranse medidas ordinarias de atención
á diversidade porque poden afectar a todo o alumnado. Este tipo de medidas, ademais, non requiren ninguna outra
actuación excepcional. É decir non precisan realizar unha avaliación psicopedagóxica previa. Normalmente estas
medidas van dirixidas a adecuar o currículo e a organización do centro ás características xerais do contexto no que se
encontra o centro e as necesidades e peculiaridades do alumnado que se escolariza. Por iso se agrupan en medidas
máis propiamente curriculares e medidas máis organizativas porque poden afectar a todo o alumnado.
Medidas curriculares:
1- Utilizar diferentes procedementos de avaliación.
2- Favorecer metodoloxías de traballo cooperativo entre os alumnos/as, de axuda entre iguais e de aprendizaxe
significativa.
3- Establecer programas de adquisición de técnicas de traballo intelectual, de educación en valores e de
habilidades sociais.
4- Clarificar as necesidades xerais máis relevantes do alumnado do centro.
5- Priorizar os contidos máis básicos e fundamentais de cada curso.
6- Elixir os materiais curriculares con criterios pedagóxicos e que se adapten as necesidades e características do
contexto.
7- Establecer criterios obxetivos para a toma de decisións respecto á promoción de curso.
8- Dispoñer dun modelo de programación de aula sinxelo e funcional.
9- Propoñer actividades que poida responder o alumnado altamente motivado para o aprendizaxe.
Os alumnos/as con deficiencias graves terán as ACIs elaboradas coa colaboración do Equipo de Orientación, de
Pedagoxía  Terapéutica  e  o  titor  do  alumno/a,  así  como un  baremo diferente  á  hora  de  ser  avaliados  que  se
establecerá unha vez analizadas as dificultades dese alumno/a e consensuado co departamento de Orientación.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - O emprendemento X X X X X X X X

ET.2 - Educación cívica e
constitucional X X X X X X X X

ET.3 - Cooperación e
negociación X X X X X X X X

ET.4 - Conciencia social e
ciudadana X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - O emprendemento X X X X

ET.2 - Educación cívica e
constitucional X X X X
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.3 - Cooperación e
negociación X X X X

ET.4 - Conciencia social e
ciudadana X X X X

Observacións:
1-  Fomenta o traballo  en equipo na aula,  a  xestión de recursos persoais  e  as habilidades sociais,  como a
cooperación e a negociación. Aléntase os alumnos a adoptaren procedementos que lles permitan utilizar as súas
propias iniciativas e habilidades de toma de decisións durante a planificación, organización e xestión do seu
traballo. Esta experiencia equivale a unha habilidade transferible que se pode utilizar tanto en contextos sociais
como comerciais. As tarefas que requiren que os alumnos traballen en parellas ou en pequenos grupos, ou que
realicen proxectos curtos ou situacións de aprendizaxe, requiren cooperación, flexibilidade e xestión do tempo.
2- A participación activa na sociedade e a vida laboral  con éxito son parte integral  da competencia social.
Desenvolver unha conciencia e respecto por un mesmo, así como os diferentes costumes e formas de pensar dos
demais, é unha parte esencial disto. A educación cívica refírese á conciencia de conceptos sociais e políticos,
como  democracia,  igualdade  e  xustiza,  que  permiten  ás  persoas  participar  activamente  en  sociedades
democráticas.  A  natureza de moitas  actividades  que forman unha parte  central  da  ensinanza de idiomas
estranxeiros require que os alumnos se relacionen con outros alumnos na clase de xeito cooperativo. As tarefas
que personalizan a aprendizaxe pedindo aos alumnos que respondan preguntas sobre si mesmos ou expresen as
súas opinións tamén son relevantes para a adquisición da competencia social.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Actividade proposta polo propio ConcelloActividades de biblioteca e saída á Casa da Cultura
(1º  trimestre)

Aquelas  actividades  que  teñen  que  ver  cas  tradicións  e
festividades de común desenvolvemento no colexio.

Actividades  promovidas  polo  Departamento  de
Normalización e DinamizaciónLingüística. (1º, 2º e 3º
trimestre)

A  localización  debe  ser  observada  e  estudada  para  a
posterior implementación por parte de todas as profesións
que conforman a Compañía de Ópera.

Sa ída  pa ra  o  es tudo  da  l oca l i zac ión  no
desenvolvemento da ópera

Observacións:
Estas actividadess poderán variar de acordo co propio desenvolvemento do curso.

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

Indicadores de logro

1.-O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2.-Conseguiuse crear un clima que favoreceu a aprendizaxe.
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3.-Conseguiuse motivar para lograr o interés do alumnado.

4.-Contouse co apoio e implicación das familias.

5.-Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

6.-Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

7.-Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE

8.-Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

9.-Usáronse distintos instrumentos de avaliación

10.-Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

11.-Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.

12.-Como norma xeral ,fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

13.-Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

14.-Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

15- Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.

16.-Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función das actividades a realizar.

17- Combinase o traballo individual e en equipo.

18- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino aprendizaxe.

19- Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

20- Adecuación ,logo da súa aplicación,das ACspropostase aprobadas.

21- As medidas de apoio ,reforzo etc. están claramente vinculadas aos contidos.

Indicadores de logro do proceso de ensino: do 1 ao 11.

Indicadores de logro da práctica docente: do 12 ao 21

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Este punto atenderá principalmente aos seguintes criterios:

Periodicidade coa que se revisará.

Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista..

¿ Medidas que se adoptarán como resultado da revisión.

INDICADORES
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1.-O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.

2.-Adecuación da secuenciación dos contidos para cada unidade didáctica,tema ou proxecto.

3- Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada contido.

4.-Vinculación de cada contido a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.

5.-Asociación de cada contido cos elementos transversais a desenvolver.

6.-Adecuación da secuencia de traballo na aula.

7.-.Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

8.-Adecuación do libro de texto.

9.-Adecuación do plan de avaliación inicial deseñada.

10.-Adecuación das pautas establecidas para a avaliación continua.

11.-Adecuación dos programas de apoio vinculados aos estándares.

12.-Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.

13.-Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.

14.-Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

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

16.-Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas,temas ou proxectos.

9. Outros apartados
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