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1. Introdución

No CPI de San Sadurniño levamos a cabo o Proxecto LÓVA no 5º curso de primaria , constituído como proxecto de
centro, que se leva desenvolvendo no noso centro de maneira ininterrumpida dende o 2013.

As áreas que abrangue o proxecto poderían ser diversas; a de lingua galega sempre leva un importante peso, pois
pretendemos  que  o  alumnado  chegue  a  expresarse  e  comunicarse  de  maneira  oral  e  escrita  nesta  lingua,
aproveitando as situacións reais que nos ofrece o proxecto.
De maneira necesaria tamén se inclúen as áreas de Expresión Artística: Educación Plástica e Visual e Musica e Danza.
Podería acontecer que en determinados momentos botemos man de áreas como a de matemáticas para razoar en
interpretar datos, que precisemos do vocabulario das ciencias, ...

Pero que é LÓVA? Vén sendo o acrónimo en castelán de "La Ópera un Vehículo de Aprendizaje". En principio pode
parecer un proxecto eminentemente artístico pero LÓVA vai máis aló do artístico, nútrese de todas as áreas que nos
oferta o currículo e chega a traspasalas por estar en contacto coa realidade e coa sociedade que rodea ao contexto
educativo. As clases de 5º de primaria constituirán unha compañía de ópera, co obxectivo de representar a súa ópera
orixinal a final de curso.

A maneira de programar en LÓVA sería dun seito globalizado, xuntando as áreas que a conforman e dándolle un
sentido de unidade a ese todo.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
alumnado e a realidade lingüística de Galicia e
plurilingüe  e  multicultural  de  España  para
favorecer  a  reflexión  interlingüística,  para
identificar e rexeitar  estereotipos e prexuízos
lingüísticos,  e  para  valorar  esa  diversidade
como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCreación da compañía e
presentación das profesións1 60

Dentro desde proxecto trabállanse varias
actividades: nome e e logo, o contrato, a
canción da compañía, presentación das
profesións, solicitudes e adxudicación.

30

O tema da ópera X2 10Tema e tese, os personaxes, a trama. 30

XO traballo por profesións X3 60
Director de produción, director de escena,
documentalistas e equipo de produción.
Escenógrafos, caracterización, técnicos de
luz e son. Intérpretes.

30

XRepresentación e exposición4 10Ensaios e estrea. Exposición. 10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Creación da compañía e presentación das profesións

Duración

60

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais, incluídas as linguas
de signos, identificando as características
fundamentais das da súa contorna xeográfica, así
como algúns trazos dos dialectos e linguas familiares
do alumnado.

Amosa respecto polas variedades dentro
da lingua.

CA1.2 - Detectar, de xeito guiado e con autonomía
crecente en contextos próximos, prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística do
mundo, particularmente a dualidade lingüística
galego-castelán, como unha fonte de riqueza
cultural, especialmente en comunidades bilingües
como a galega.

Valora o bilingüismo como fonte de
riqueza.

CA1.3 - Identificar as distintas linguas empregadas
na súa contorna, valorando a diversidade cultural
próxima.

Valora as linguas como diversidade
cultural.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios,
recoñecendo os abusos de poder a través da palabra
identificados mediante a reflexión grupal guiada
sobre distintos aspectos, verbais e non verbais, que
rexen a comunicación, tendo en conta unha
consideración social equilibrada das dúas linguas
oficiais.

Reflexiona sobre os usos lingüísticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e idiomáticas e coa
perspectiva de xénero.

Utiliza formas de respecto na súa
linguaxe.

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adecuado ao nivel.

Utiliza un vocabulario adecuado ao que se
espera para a súa idade.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional, respectando o uso
simultáneo das dúas linguas propias, de ser o caso.

Respecta o uso das dúas linguas.

CA2.8 - Mobilizar coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos e propondo solucións
creativas.

Utiliza o diálogo para a resolución dun
conflito.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Comparte o escrito no seu caderno
persoal.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión individual e
grupal sobre os aspectos básicos, verbais e non
verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Rexeita linguaxes discriminatorias.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación individual ou grupal, sobre algún tema
de interese persoal ou ecosocial, realizado de
maneira progresivamente autónoma, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Comparte co resto da compañía o traballo
individual e en pequeno grupo.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Comparte a lectura con outros
compañeiros.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Valora un texto escrito.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar ou social.

Participa en actividades da bilioteca.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Recoñece recursos literarios.

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Diferenza entre tipos de textos de
tradición oral.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Mellorar os textos propios e alleos na súa
comprensión mediante o uso autónomo de
dicionarios impresos ou dixitais.

Utiliza os dicionarios.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Aplica as regras ortográficas.

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

Contidos

- Biografía lingüística persoal e mapa lingüístico da contorna xeográfica.

- Valoración da diversidade de linguas na nosa contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Procesos: interacción oral.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Procesos: comprensión oral

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.
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Contidos

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

2

Título da UDUD

O tema da ópera

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adecuado ao nivel.

Utilizar a linguaxe para preguntarse polo
tema e a tese.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional, respectando o uso
simultáneo das dúas linguas propias, de ser o caso.

Participar nas reunións da compañía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega e os
abusos de poder a través da palabra identificados
mediante a reflexión grupal acompañada sobre
distintos aspectos, verbais e non verbais, que rexen
a comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar os usos discriminatorios da
linguaxe.

CA2.8 - Mobilizar coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos e propondo solucións
creativas.

Escoitar atentamente para logo ser capaz
de argumentar.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos en
lingua galega valorando a lectura como medio para
ampliar o vocabulario e como gozo persoal.

Comprender diferentes textos que nos
axuden a ampliar o vocabulario para
poder crear os personaxes.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, en lingua
galega identificando palabras clave e anticipando
hipóteses.

Identificar palabras clave nun texto.

CA3.4 - Analizar, de maneira progresivamente
autónoma, o contido e aspectos formais e non
formais elementais de textos escritos e multimodais,
valorando o seu contido, estrutura, calidade,
fiabilidade e idoneidade en función do propósito de
lectura.

Analizar os aspectos formais na escritura.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación sistemática de mellora e o gusto pola
lectura.

Progresar na súa eficacia lectora.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Producir textos en diferentes soportes.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación individual ou grupal, sobre algún tema
de interese persoal ou ecosocial, realizado de
maneira progresivamente autónoma, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Compartir co resto da compañía os textos
do seu caderno persoal.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable no uso das tecnoloxías
dixitais da información e da comunicación para a
procura e tratamento guiado da información de
modo eficiente e responsable.

Utilizar a tecnoloxía para o obxectivo que
se propón na clase.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma textos de diversas
fontes, autores e autoras da literatura galega,
axustados aos seus gustos e intereses avanzando na
construción da súa identidade lectora.

Ler textos da literatura galega.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Compartir lecturas dentro das existencias
da biblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Avanzar no seu gusto pola lectura.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar ou social.

Compartir lecturas da biblioteca do
centro.

CA5.3 - Valorar os textos literarios en calquera lingua
e a literatura en xeral e especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como
recurso de gozo persoal, utilizando a lectura como
fonte de lecer e información.

Utilizar a lectura como fonte de lecer e
información.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Crear de maneira colectiva un texto para
definir a estructura dramática da súa
opera.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Diferenzar os diferentes contextos
lingüísticos.

CA6.3 - Establecer xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua galega de
maneira acompañada, formulando hipótese e
buscando contraexemplos, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras,
enunciados e textos, nun proceso de produción ou
comprensión de textos en contextos significativos.

Producir unha estrutura dramática sobre
a que logo escribirán o guión.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Adquirir vocabulario relacionado  cos
adxectivos dos personaxes.

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

Contidos

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.
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Contidos

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
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Contidos

- gozo persoal.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

3

Título da UDUD

O traballo por profesións

Duración

60

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo o tema, as ideas
principais e as mensaxes explícitas e implícitas,
valorando o seu contido e os elementos non verbais
e formais básicos.

Identificar as ideas principais nun texto.

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adecuado ao nivel.

Escoitar con atención preguntando polo
novo vocabulario.

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Producir oralmente un texto creado para
a súa representación.

CA2.6 - Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a
informacións e experiencias doutras persoas.

Contactar cos medios de comunicación
como modo de transmitir a información a
un colectivo máis amplo.

CA2.8 - Mobilizar coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos e propondo solucións
creativas.

Propoñer solucións dialogadas para a
solución de contipos de conflitos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Producir diferentes tipos de textos:
informativo, expositivo,...

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Elaborar papeis que resuman o traballo
realizado pola compañía.

CA3.8 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e das virtuais, comprendendo a
súa organización e colaborando no seu coidado e
interesarse por manter e ampliar unha biblioteca
propia, tanto física como virtual, contextos variados
da literatura galega.

Participar en actividades propostas pola
biblioteca do centro para coñecer o seu
funcionamento.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Escribir de xeito habitual para mellorar as
destrezas da escritura.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Evitar discriminacións a través da
linguaxe.

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Investigar sobre o tema para poder
localizar mellor a súa ópera.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación individual ou grupal, sobre algún tema
de interese persoal ou ecosocial, realizado de
maneira progresivamente autónoma, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Compartir semanalmente o traballo
realizado por profesións.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e centro para
localizar lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e
intereses, aplicando as normas básicas do seu
funcionamento.

Utilizar a biblioteca como lugar a onde
localizar as lecturas.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Compartir os textos do seu caderno
oralmente para un mellor coñecemento
da compañía.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Avanzar no gusto pola lectura.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar ou social.

Participar nas actividades da biblioteca.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, como escenario de
actividades literarias compartidas.

Compartir actividades daa bilioteca.

CA5.5 - Incorporar a lectura expresiva e a
comprensión e interpretación de textos literarios
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar.

Ler de maneira expresiva diferentes tipos
de textos.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Producir textos escritos que axuden á
posta en marcha da ópera: estructura
dramática, guión, notas informativas,
publicidade, ...

CA6.3 - Establecer xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua galega de
maneira acompañada, formulando hipótese e
buscando contraexemplos, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras,
enunciados e textos, nun proceso de produción ou
comprensión de textos en contextos significativos.

Comparar palabras polo seu significado,
forma, ...

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e alleos
e emendar algúns problemas de comprensión
lectora, de maneira progresivamente autónoma, a
partir da reflexión metalingüística e interlingüística e
usando a terminoloxía básica adecuada.

Mellorar os textos coa colaboración
doutros compañeiros.

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

Contidos

- Xéneros discursivos

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Procesos: interacción oral.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

13/01/2023 10:14:06 Páxina 24de14



Contidos

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.
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Contidos

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

4

Título da UDUD

Representación e exposición

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adecuado ao nivel.

Escoitar con atención para comprender a
linguaxe oral.

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Producir un texto dramático creado pola
compañía.

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir de experiencias e interaccións orais
próximas.

Expresarse corectamente e
coherentemente.

CA2.6 - Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a
informacións e experiencias doutras persoas.

Valorar a prensa escrita e on line como
medio para promocionar a súa ópera.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos e propondo solucións
creativas.

Avanzar na escoita activa, respectando os
momentos de falar e escoitar que se dan
nunha situación comunicativa grupal.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación sistemática de mellora e o gusto pola
lectura.

Le textos de maneira máis fluída

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación individual ou grupal, sobre algún tema
de interese persoal ou ecosocial, realizado de
maneira progresivamente autónoma, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Compartir os sentimentos despois do
proceso de representación.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Compartir unha lectura.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Avanzar na lectura autónoma.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar ou social.

Participar nas lecturas de reflexión final.

CA5.6 - Escoitar e ler textos literarios adecuados á
súa idade, que recollan diversidade de autores e
autoras, especialmente da literatura galega,
relacionándoos en función dos temas e de aspectos
elementais de cada xénero literario, e
interpretándoos, e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas ou culturais de maneira
acompañada.

Escoitar textos literarios relacionados co
tema que propoñan.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Progresar no uso das normas grmaticais e
ortográficas.

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

Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: produción oral
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Contidos

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

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.
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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.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ultraportátiles EDIXGAL do alumnado

Portátil de aula e do docente, e PDI

Espazo EVA Abalar, cos recursos dispoñibles e elaborados

Fontes documentais de internet   http://flymetothebroom.blogspot.com/

Biblioteca de primaria, cos seus fondos e recursos.

Caderno persoal de reflexións das actividades, retos, xogos,,...

Material funxible do alumnado: lapis, estoxo, goma...

Materiais propios dos retos e dinámicas: sominó, globo, cordas, espellos, pedras, ...

Material elaborado polo profesorado

Sistema de rúbricas para a avaliación.

Materiais propios das profesións que interveñen na creación dunha ópera.

Neste curso o alumnado iníciase no uso da EDIXGAL o que nos permitirá contar cun portátil para cada alumno, que
nos facilitará tanto recibir como buscar información, constituindo unha nova ferramenta de traballo, complementada
con cadernos para realización de anotacións, exercicios, etc.

A disposición do traballo na aula de música facilitará os agrupamentos para equipos de traballo, nos que utilizarán
estes recursos básicos, así como a propia comunicación oral.

Co inicio do traballo por profesións farase necesaria a utilización doutros espazos do centro diferentes á súa aula de
LÓVA (música) que serán empregados con regularidade para o desenvolvemento deste proxecto de duración anual.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Dadas as peculiaridades do proxecto LÓVA en xeral, considérase que a avaliación forma parte das propias situacións
de ensino - aprendizaxe.

Aínda así deberanse considerar varios tipos de avaliación: global, continua e formativa, que terán lugar ao longo do
curso escolar.

Concretando, a avaliación inicial utilizarémola para detectar intereses, experiencias musicais, aptitudes rítmicas,
melódicas,  auditivas...,  diferenzas  individuais  e  relacións  grupais.  Realizarase  coas  actividades  do  primeiro
subproxecto.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

30

UD 2

30

UD 3

30

UD 4

10

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Con  carácter  xeral,  determinaranse  os  criterios  de  cualificación  en  cada  unidade  didáctica,  en  función  das
porcentaxes asignadas.

Fixarémonos maiormente no día a día, presentando ao alumnado, coincidindo co final do trimestre, unha rúbrica de
autoavaliación sobre os diferentes aspectos traballados. Será enviada, sempre que sexa posible, a través dos seus
correos electrónicos.

Terase en conta diariamente:
Tarefas realizadas en tempo.
Calidade dos traballos en función da súa idade, e tendo como mínimo o principio de claridade e corrección.
Participación activa e positiva nas tarefas colectivas.
Uso dunha linguaxe adecuada, e respectuosa coas diferenzas.

Ao final de cada trimestre, e tendo en conta a rúbrica de autoavaliación do alumnado, revisaremos os distintos
puntos que recolle a mesma para comprobar se coincide coas anotacións recollidas polas mestras.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Ao longo dos anos nos que se leva desenvolvendo o proxecto LÓVA no noso centro podemos constatar que resulta
difícil que o alumnado non acade unha cualificación positiva no proxecto. Podemos ir entrevendo certas dificultades
que iremos solventando dun xeito positivo, sen que o alumnado se frustre. O habitual é que acaben atopando o seu
sitio dentro do grupo.

Pode darse o caso de que houbese dificultades nalgún aspecto concreto da lingua, para o que utilizaríamos un
reforzo, pero como o proxecto incide en traballar para a vida, buscando situacións reais, a motivación resulta ser moi
grande e será difícil atopar alumnado descolgado e con avaliación negativa Trátase dun proxecto tremendamente
inclusivo.

6. Medidas de atención á diversidade

O plantexamento desta programación é aberto e flexible, permite un adecuado tratamento da diversidade, xa que se
plantexan diversas actividades e estratexias para acadar os obxectivos. Pártese do concepto de aula diferenciada,
segundo a cal unha clase non é mellor pola súa homoxeneidade, senón polo respecto que se sinte pola identidade de
cada un.

Respectase o nivel de comprensión de cada alumno, ofrecendo posibilidades para que os alumnos exploren
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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. Os que teñen menor nivel de comprensión necesitan reforzos como os seguintes:

Axuda directa para identificar e traballar as lagoas.
Máis situacións de práctica.
Actividades moi estruturadas e concretas.
Un ritmo acorde as súas posibilidades.

Aqueles con maior nivel de comprensión precisan procedementos de ampliación como os seguintes:

Omitir a práctica estruturada de conceptos que xa entenden.
Actividades abertas con maior grao de complexidade.

As actividades propostas facilitan que cadaquén leve o seu ritmo con diferentes graos de complexidade.
Trátase de dar  reforzos positivos de xeito que o alumnado non teña sensación de fracaso senón que se sinta
motivado para superar as dificultades, e así disfrute da súa aprendizaxe. Debido as características peculiares das
relacións que se producen na aula de música, darase prioridade aos contidos actitudinais favorecendo o respecto e a
integración de todos os nenos/as.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Emprendemento X X X X

ET.2 - Igualdade de xénero X X X X

ET.3 - Educación para a paz X X X X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X

ET.5 - Educación para a
saúde (incluída a sexual) X X

ET.6 - Educación emocional e
en valores X X X X

Observacións:
Os elementos tranversais impregnan a práctica totalidade das unidades didácticas, sendo máis patente no
referido á igualdade de xénero ou na educación para a paz.

Ademais, ao traballar o Proxecto LÓVA o Emprendemento adquire unha importancia moi relevante, posto que
todos teñen un obxectivo común que acadar e deben ser capaces de poñer en marchar a súa ópera cos seus
propios medios.

Toda a acción educativa nesta área seguirá estes principios de igualdade, resolución dialogada de conflictos,
xestión positiva das emocións, etc
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita  en  diferentes  días  dun  grupo  de  teatro,  unha
perruqueira, unha maquilladora, unha cantante de ópera, un
productor, unha técnica de iluminación, un escritor, ... para
que  poidan  coñecer  de  primeira  man  o  traballo  que  logo
deben denvolver na compañía.

Visita dos profesionais

Posible actividade en outono, coincidindo co Samaín, ou den
decembro, co Nadal para recadar fondos para a súa ópera.

Elaboración de galletas

Visita  a  un  Teatro  para  coñecer  as  súas  partes,  ampliar
vocabulario, e coñecer outros detalles que nos expliquen

Saída ao Teatro Jofre de Ferrol

Unha vez teñan a localización da súa ópera deberán visitar
ese  lugar  para  recompilar  información  valiosa  que  lles
axudará en moitos sentidos.

Saída para a localización

Unha vez empecen co traballo por profesións as familias que
teñan dispoñibilidade poderán colaborar cos distintos grupos
para  que  o  traballo  diario  se  desenvolva  con  total
normalidade.

Colaboración das familias

Como xa é habitual no concello, o último domingo do mes de
abril celébrase a feira da plantación. A ela acudiremos para
poder vender produtos artesanais elaborados nas clases, ou
plantas que lles proporciona un viveiro do concello.  Deste
xeito recadarán fondos para autofinanciarse.

Feira da plantación

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

Indicadores de logro

Grao de participación do alumnado nas actividades voluntarias (mínimo 50%)

Integración activa nas actividades grupais da totalidade do alumnado

Grao de coordinación entre os docentes do nivel

Avaliación positiva nunha porcentaxe de alumnado superior ao 85%

Nivel de intervención activa do alumnado en debates, cun mínimo do 80%

Grao de motivación continuada do alumnado

Diversidade de propostas e tarefas para poder ter activa a totalidade do alumnado, en concordancia coa súa
capacidade e potencialidade

Integración do alumnado con NEAE nas actividades de clase, con ou sen apoios de profesorado complementario.

Grao de coñecemento e participación das familias no proceso de aprendizaxe do alumno e alumna

Nivel de satisfacción do alumnado coa práctica docente, empatía co mestre/a
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O deseño das programacións deberá ter en conta o curriculum LOMLOE da área, así como todas as circunstancias
específicas do alumnado. Isto require unha perfecta coordinación entre os/as mestres/as do nivel, coordinación que
se manterá durante todo o curso, e que permitirá realizar actividades complementarias e curriculares de forma
conxunta.

No desenvolvemento deste proxecto teremos en conta as circunstancias específicas de todas as áreas implicadas,
procurando una adquisición progresiva das aprendizaxes, así como un continuo enriquecemento do coñecemento e
das competencias relacionadas.

Deste xeito, a valoración dos logros adquiridos dependerá dos seguintes aspectos:
>Deseño curricular axeitado na dificultade e na significación.
>Grao de adquisición de competencias por áreas.
>Deseño claro de obxectivos, con definición clara de contidos.
>Deseño claro de criterio de avaliación que perfile con claridade os mínimos esixidos.
>Metodoloxía preferentemente activa e con motivación para o alumnado.
>Recursos didácticos ben seleccionados e axeitados a cada momento do proceso.
>Avaliación continua do proceso para adoptar as correcións que se precisen con rapidez.
>Deseño específico de actividades que permitan un equilibrio entre as expectativas de aprendizaxe e os límites
individuais dos diferentes alumnos e alumnas, evitando frustracións e desconexión do proceso.
>Grao de conexión cos titores e titoras legais do alumnado, mantendo unha información fluída sobre o grupo, e
titorías regulares de carácter individual, así como a súa implicación directa en determinados momento do proxecto.
>Igualmente,  o  nivel  de  satisfacción  coa  práctica  docente  por  parte  do  alumnado,  necesario  para  un
desenvolvemento eficaz do proceso educativo.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O deseño curricular da área no comezo de curso realizarase en función da normativa e dos resultados da avaliación
incial, que condicionará as actuacións dende o principio. Como xa queda reflexad, o caracter de proxecto que se
levará a cabo dentro desta área implica unha estreita relación coas áreas da Educación Artística.

Coas rúbricas trimestrais realizarase tamén unha avaliación do proceso e do deseño nese período, dando lugar ás
modificacións necesarias no referido aos contidos, á metodoloxía, ou ao deseño dos mínimos esixibles, de tal xeito
que con cada unha das avaliacións parciais, poidamos adaptar con máis precisión a nosa actividade diaria en cada
momento do proxecto.

Deste xeito poderanse modificar no calendario o número de sesións de cada unha das actividades previstas seguindo
a liña temporal, así como a adaptación das mesmas, tanto na súa globalidade como para alumnado específico.

No final de curso teranse en conta os indicadores de logro, tanto referidos á práctica docente como ao deseño
curricular, para obter conclusións con relación ao novo curso escolar. Serán de enorme interese as reflexións que
realice o alumnado ao longo do curso.

Con cada período de avaliación haberá un informe sobre este proxecto, que implicará ás áreas de lingua galega,
expresión plástica e visual e música e danza, que se remitirá á Xefatura de Estudios, para elaborar un informe global
sobre o proceso educativo en tódalas áreas e niveis. Este informe marcará as liñas xerais para o seguinte trimestre
ou curso.

As incidencias de seguimento quedarán rexistradas no apartado propio desta aplicación PROENS.
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9. Outros apartados
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