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4º Primaria . Disciplina específica. Área de Educación Artística: Educación Plástica 

a) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Os puntos recollidos nesta programación son os que aparecen como mínimos na Resolución 15 xullo 2016 (DOG 1 agosto), a excepción dos apartado i) e j) 

por ser específicos para a ESO 
 

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

Comunidade Autónoma de Galicia onde se establece a distribución horaria de unha sesión semanal desta área para o cuarto curso de primaria. 
 

A Educación artística permite sentir, explorar e transformar a realidade, facilitando o desenvolvemento integral e armónico das calidades humanas. O noso 

obxectivo será fomentar o desenvolvemento da creatividade, fundamental na educación, pola súa importancia para o alumnado. 
 

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

autoestima e conciencia de un mesmo, a atención, estimulación da percepción, a intelixencia e a memoria a curto longo prazo, sentido estético, a 

sensibilidade, a participación e a cooperación. Ademais, a creatividade é determinante no desenvolvemento da sociedade, onde os cambios suceden de 

maneira vertixinosa e continua para formar a un alumnado rico en orixinalidade, flexibilidade, visión futura, intuición, confiados e amantes os riscos (retos), 

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

Alumnado. Esta programación vai dirixida ao alumnado de 4º curso de Educación Primaria do CPI de San Sadurniño, que consta de 24 alumnos/as  

Profesorado. 

- Titora de 4º: Margarita Chao Vázquez 

- Educación Musical: Ana Mª Vázquez Rico 

- Lingua Inglesa : Mª Mar López Somoza 

- Pedagoxía Terapéutica: Mª Carmen Vázquez López 

- Audición e Linguaxe: Inés Veiga Fernández  

- Relixión Católica: Manuela Mª Filgueira Rico. 
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b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

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

1. Comunicación lingüística (CLL) / 2.- Matemática e ciencia e tecnoloxía (CMCT) / 3.- Dixital (CD) / 4.- Aprender a aprender (CAA) / 5.- Sociais e cívicas (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) / 7.- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

A área de Educación artística contribúe directamente á CCEC directamente en todos los aspectos que configuran el área. Nesta etapa prímase o 

coñecemento de diferentes códigos artísticos e das técnicas e recursos que axuden ao alumnado a iniciarse na percepción e na comprensión do mundo que 

o rodea, ampliando as súas posibilidades de expresión e comunicación cos demais. A posibilidade de representar unha idea de forma persoal, valéndose dos 

recursos que a linguaxe plástica proporciona, promove   a iniciativa, a imaxinación e a creatividade, ao tempo que ensina a respectar outras formas de 

pensar e expresarse. 
 

A creatividade esixe actuar con autonomía, poñer en marcha iniciativas, buscar diferentes solución. O proceso non só contribúe á orixinalidade e á busca de 

formas innovadoras, senón que ademais xera flexibilidade polas diferentes respostas que se poden obter ante una mesma pregunta. Neste senso a plástica 

contribúe á CSIEE actuando no proceso que leva ao alumnado dende a exploración inicial ata o produto final. O traballo en equipo, planificación, autocrítica, 

autoestima, …contribúen directamente ao desenvolvemento desta competencia. 
 

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

sentimentos, vivencias, tanto persoais como grupais. A creación supón, en moitas ocasións, un traballo en equipo. A aceptación de normas desta maneira de 

traballar, a cooperación, asunción de responsabilidades e utilización de espazos de maneira apropiada. Todo isto fai que a área contribúa ao 

desenvolvemento da CSC. 
 

Á CAA contribúese na medida en que se favoreza a reflexión sobre os procesos de manipulación de obxectos, experimentación con técnicas e materiais e a 

exploración sensorial de formas e trazos, coa fin de que os coñecementos adquiridos doten ao alumnado da capacidade para utilizalos en diferentes 

situación. 
 

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

específico que a área aporta, contribúese ao desenvolvemento da CCL 
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Mediante o uso da tecnoloxía como ferramenta para amosar procesos relacionados coas artes visuais e para achegar ao alumnado á creación de producións 

artísticas e da análise da imaxe que as obras plásticas nos transmiten contribúese ao desenvolvemento da CD. 
 

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

arquitectura, no deseño , no mobiliario e nos obxectos cotiáns, no espazo natural e naquelas ocasión nas que se necesitan referentes para organizar a obra 

artística no espazo. 
 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B1-1.        

B1-2.        

B1-3.        

B1-4.        

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B2-1.        

B2-2.        

B2-3.        

B2-4.        

B2-5.        
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c) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

 

OBXECTIVOS PARA O CURSO DE 4º DE PRIMARIA NA ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

B1-1. Aproximarse á interpretación de imaxes. 

B1-2. Identificar as formas naturais e artificiais, as texturas, os códigos e as técnicas básicas das obras plásticas. 

B1-3. Amosar interese por coñecer as diferentes formas de expresión. 

B1-4. Interpretar o contido das imaxes. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

B2-1. Utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas producións artísticas. 

B2-2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, manexando ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e proporcións. 

B2-3. . Utilizar e manexar as TIC como medio de información, investigación e deseño. 

B2-4. Utilizar recursos bibliográficos, dos medios de comunicación e da internet para obter información. 

B2-5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos, 
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d) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 B1.1. Comunicación das 

apreciacións obtidas por 

observación. 

 B1.2. Elaboración de carteis con 

diversa información aplicando os 

coñecementos plásticos adquiridos. 

 B1.3. Creación de imaxes para 

textos dados para secuenciar unha 

historia ( romance, cantiga, … ). 

 B1.1. Aproximarse á lectura, análise e 

interpretación da arte e as imaxes 

fixas e en movemento nos seus 

contextos culturais e históricos, 

comprendendo, de maneira crítica, o 

significado e función social, sendo 

capaz de elaborar imaxes novas a 

partir dos coñecementos adquiridos. 

 EPB1.1.1. Analiza, de maneira 

sinxela e utilizando a 

terminoloxía axeitada, imaxes 

fixasatendendo ao tamaño, 

formato, elementos básicos 

(puntos, rectas, planos, cores, 

luz, función, ... ). 

 2ª avaliación  Analiza imaxes fixas. 

 EPB1.1.2. Elabora carteis con 

diversa información 

considerando os conceptos de 

tamaño, equilibrio, proporción 

e cor, e engadindo textos 

utilizando a tipografía máis 

axeitada á súa función. 

 1ª avaliación  Elabora diferentes carteis para 

a organización da clase. 

 EPB1.1.3. Secuencia unha 

historia en diferentes viñetas 

nas que incorpora imaxes e 

textos seguindo o patrón do 

cómic. 

 3ª avaliación  Secuencia unha historia. 

 EPB1.1.4. Interpreta e 

comenta, de forma oral e 

escrita, o contido das imaxes 

 2ª avaliación  Comenta unha obra. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

  dunha obra artística concreta.   

 B1.4. Observación de materiais 

empregados nas obras plásticas. 

 B1.5. Valoración do coñecemento 

de diferentes códigos artísticos 

como medios de expresión de 

sentimentos e ideas. 

 B1.6. Clasificación de texturas e 

tonalidades, e apreciación de 

formas naturais e artificiais, 

exploradas desde diferentes 

ángulos e posicións. 

 B1.2. Recoñecer e identificar as 

formas naturais e artificiais, as 

texturas, os códigos e as técnicas 

básicas das obras plásticas, e 

expresar as súas diferenzas. 

 EPB1.2.1. Representa formas 

naturais e artificiais presentes 

no contexto, utilizando 

instrumentos, técnicas e 

materiais adecuados na súa 

obra persoal. 

 1ª avaliación  Representa elementos do 

contorno próximo. 

 EPB1.2.2. Clasifica texturas, 

formas e cores, atendendo a 

distintos criterios (similitude, 

diferenza, tacto, dureza etc.) 

 2ª avaliación  Clasifica materiais atendendo 

a diferentes características. 

 EPB1.2.3. Identifica a 

influencia dos fondos de cor. 

 2ª avaliación  Fai contrates color fondo. 

 EPB1.2.4. Recoñece e 

interpreta de forma oral e 

escrita o contido das imaxes 

nunha obra artística. 

 2ª avaliación  Recoñece o contido das 

imaxes nunha obra plástica. 

 EPB1.2.5. Identifica as formas 

de representar a figura 

humana nas obras. 

 2ª avaliación  Representación da figura 

humana. 

 B1.7. Interese por procurar 

información sobre as producións 

artísticas e por comentalas. 

 B1.3. Identificar determinados/as 

artistas e amosar interese por 

coñecer as formas de expresión das 

 EPB1.3.1. Describe profesións 

relacionadas coas artes 

plásticas e visuais. 

 3ª avaliación  Recoñece profesións 

relacionadas coas artes. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

 B1.8. Indagación sobre as calidades 

de diferentes materiais e uso que 

se fai deles en distintas 

representacións. 

 B1.9. Uso dos recursos dixitais na 

procura da información. 

súas obras máis representativas. 
 EPB1.3.2. Procura información 

sobre artistas plásticos/as da 

propia cultura ou alleos, en 

relación coas características 

da súa obra. 

 2ª avaliación  Busca información sobre 

artístas e a súa obra. 

 EPB1.3.3. Expresa as 

sensacións e as apreciacións 

persoais sobre as obras 

plásticas dun autor ou dunha 

autora cun criterio artístico. 

 2ª avaliación  Expresa sensacións sobre 

unha obra. 

 B1.10. Valoración do contido 

informativo que as imaxes 

proporcionan. 

 B1.11. Comunicación das 

apreciacións obtidas dunha imaxe. 

 B1.12. Observación de elementos 

para estudo de escalas e 

proporcións. 

 B1.13. Indagación sobre as 

maneiras de representar o espazo. 

 B1.4. Interpretar o contido das 

imaxes e das representacións do 

espazo presentes no contexto, 

identificando as posicións dos 

elementos plásticos no espazo. 

 EPB1.4.1. Interpreta e valora a 

información obtida de imaxes 

no contexto social, e elabora e 

comunica informacións 

básicas. 

 2ª avaliación  Comunica informacións 

básicas a partir dunha imaxe. 

 EPB1.4.2. Identifica a posición 

dos elementos plásticos tendo 

en conta técnicas espaciais. 

 2ª avaliación  Identifica as posicións 

espaciais dos elementos 

nunha composición. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 B2.1. Procura das posibilidades da 

cor en contrastes, variacións e 

combinacións, apreciando os 

 B2.1. Coñecer e utilizar materiais, 

técnicas e códigos diversos que se 

utilizan nas producións artísticas. 

 EPB2.1.1. Representa formas 

naturais e artificiais con 

diferentes formas, cores, 

 1ª avaliación  Realiza representacións con 

diferentes formas, texturas e 

materiais. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

resultados sobre diferentes 

soportes. 

 B2.2. Uso de diferentes texturas 

para as representacións (area, 

tecidos, papel etc.). 

 B2.3. Exploración das calidades dos 

materiais e o tratamento non 

convencional destes (pintura 

esparexida, por chorro etc.). 

 B2.4. Emprego de distintos 

soportes nas creacións. 

 B2.5. Curiosidade por coñecer as 

posibilidades plásticas dos 

materiais. 

 B2.6. Construción de móbiles, 

estruturas e volume. 

 B2.7. Construción de estruturas 

sinxelas para representacións 

teatrais. 

 texturas e materiais.   

 EPB2.1.2. Consegue dar 

sensación de profundidade e 

volume ás súas creacións. 

 2ª avaliación  Introduce a sensación de 

profundidade nas súas 

creacións. 

 EPB2.1.3. Utiliza as cores, as 

mesturas e a tonalidade con 

sentido estético, de forma 

cada vez máis autónoma. 

 Ao longo do curso  Mestura cores de maneira 

autónoma. 

 EPB2.1.4. Realiza unha obra 

con materiais téxtiles de 

refugo. 

 1ª avaliación  Elabora unha composición de 

outono utilizando materiais de 

refugallo. 

 EPB2.1.5. Experimenta con 

materiais e texturas para 

creacións orixinais, 

integrándoos de diferentes 

maneiras. 

 Ao longo do curso  Experimenta con diferentes 

materiais. 

 EPB2.1.6. Utiliza ceras, 

rotuladores, tintas, plumas 

etc. para os debuxos usando 

liñas grosas, finas, sombras, 

manchas etc. 

 Ao longo do curso  Utiliza diferentes utensilios 

para as súas creacións. 

 EPB2.1.7. Representa 

obxectos coa técnica da 

 2ª avaliación  Iníciase na técnica da 

esfumaxe. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

  esfumaxe.   

 EPB2.1.8. Utiliza e mestura 

técnicas (acuarela, témperas 

etc.) con finalidade estética. 

 2ª avaliación  Mestura varias técnicas. 

 EPB2.1.9. Identifica as formas 

en que está representada a 

figura humana nas obras 

plásticas. 

 2ª avaliación  Descubre formas de 

representación da figura 

humana. 

 EPB2.1.10. Representa imaxes 

usando diferentes 

características da cor. 

 2ª avaliación  Utiliza diferentes 

características da cor. 

 EPB2.1.11. Utiliza diferentes 

materiais e texturas (arxila, 

tecidos, papel, etc.) para as 

súas creacións plásticas. 

 2ª avaliación  Utiliza diferentes materiais nas 

súas creacións. 

 EPB2.1.12. Recorta, encarta e 

pega con precisión, con 

distintos materiais e texturas, 

creando formas 

tridimensionais. 

 2ª avaliación  Recorta e pega para conseguir 

formas 3D. 

 B2.8. Experimentación das 

dimensións e das proporcións 

dunha mesma forma en diferentes 

 B2.2. Realizar composicións plásticas 

con figuras xeométricas, manexando 

ferramentas básicas de precisión e 

 EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula 

como un elemento que 

estrutura o espazo gráfico. 

 3ª avaliación  Realiza un debuxo seguindo a 

cuadrícula. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

posicións. 

 B2.9. Experimentación das 

posibilidades de representación 

con liñas grosas, finas, continuas, 

descontinuas e xeométricas. 

 B2.10. Realización de fotografías: 

enfoque e planos. 

 B2.11. Aplicación en producións 

propias de aspectos observados en 

obras artísticas. 

 B2.12. Utilización de recursos 

dixitais e audiovisuais para a 

elaboración de obras artísticas. 

utilizando escalas e proporcións. 
 EPB2.2.2. Traza formas 

xeométricas con precisión, coa 

axuda das ferramentas básicas 

(regra, escuadro e cartabón). 

 3ª avaliación  Utiliza as ferramentas básicas 

para trazar formas 

xeométricas. 

 EPB2.2.3. Aplica nocións 

métricas e de perspectiva á 

construción de estruturas e á 

transformación do espazo. 

 3ª avaliación  Elabora un plano básico da 

planta segunda do cole. 

 EPB2.2.4. Realiza trazados con 

precisión utilizando 

ferramentas básicas. 

 3ª avaliación  Traza con precisión. 

 EPB2.2.5. Manexa e utiliza 

escalas e proporcións 

axeitadas para representar 

obxectos. 

 3ª avaliación  Utiliza as proporcións a escala 

para realizar un plano. 

 EPB2.2.6. Realiza 

composicións plásticas con 

figuras xeométricas, 

apreciando o valor expresivo 

da cor. 

 3ª avaliación  Utiliza as figuras xeométricas 

para realizar unha 

composición. 

 EPB2.2.7. Debuxa persoas e 

obxectos a través dun eixe de 

simetría. 

 3ª avaliación  Debuxa obxectos simétricos. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

 B2.13. Compilación impresa e 

dixital sobre manifestacións 

artísticas. 

 B2.14. Interese pola procura da 

información artística. 

 B2.15. Interpretación da 

información. 

 B2.16. Inicio no uso dos medios 

audiovisuais e dixitais para a 

creación de obras plásticas. 

 B2.3. Utilizar e manexar as novas 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como medio de 

información, investigación e deseño. 

 EPB2.3.1. Coñece e utiliza 

recursos tecnolóxicos para 

obter información sobre o 

contexto artístico e cultural 

para as súas producións. 

 2ª avaliación  Utiliza as TIC para obter 

información sobre un pintor. 

 EPB2.3.2. Coñece e utiliza 

recursos tecnolóxicos básicos 

para a elaboración das propias 

creacións. 

 2ª avaliación  Elabora un documento con 

imaxes fotográficas. 

 EPB2.3.3. Procura imaxes en 

soporte dixital para as 

organizar e as transformar 

nunha produción propia 

(novela, historieta, cartel, 

mural, esquematización dunha 

lección da clase etc.). 

 1ª avaliación  Utiliza imaxes en soporte 

dixital para realizar un mural. 

 EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación para coñecer 

expresións artísticas e 

culturais dos pobos do 

mundo. 

 2ª avaliación  Busca na internet expresións 

culturais. 

 B2.17. Establecemento de ordes e 

pautas para seguir. 

 B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, 

dos medios de comunicación e da 

internet para obter información que 

 EPB2.4.1. Organiza e planifica 

o seu propio proceso creativo 

partindo da idea, recollendo 

 2ª avaliación 

 3ª avaliación 

 Planifica o seu proceso de 

traballo. 



CPI SAN SADURNIÑO – PROGRAMACIÓN 4º PRIMARIA- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EXPRESIÓN PLÁSTICA) – CURSO 2022/2023 PÁXINA Nº14 
 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

 B2.18. Interese por axustar o 

proceso creativo ás intencións 

previstas, mediante bosquexos ou 

deseños. 

lle sirva para planificar e organizar os 

procesos creativos, así como para 

coñecer e intercambiar informacións 

con outro alumnado. 

información bibliográfica, dos 

medios de comunicación ou 

da internet, desenvolvéndoa 

en esbozos e elixindo os que 

mellor se adecúan aos seus 

propósitos na obra final, sen 

utilizar elementos 

estereotipados, sendo capaz 

de compartir cos compañeiros 

e compañeiras o proceso e o 

produto final obtido. 

  

 EPB2.4.2. Elabora bosquexos e 

deseños para axustar o 

proceso de creación individual 

ou en grupo, e presenta os 

traballos con orde e limpeza. 

 2ª avaliación  Elabora bocexos e deseños. 

 B2.19. Uso responsable de 

instrumentos, materiais e espazos. 

 B2.20. Selección axeitada de 

materiais e espazos. 

 B2.5. Coidar e usar correctamente os 

materiais, os instrumentos e os 

espazos, 

 EPB2.5.1. Desenvolve hábitos 

de orde e limpeza, e usa de 

forma responsable e axeitada 

os materiais, os instrumentos 

e os espazos. 

 Ao longo do curso  Respecta os materiais. 

 EPB2.5.2. Presenta as tarefas 

con orde e limpeza, 

respectando as normas e as 

indicacións establecidas, e 

crea hábitos de traballo. 

 Ao longo do curso  Presenta as tarefas con orde e 

limpeza 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución dos 

estándares 

  
 EPB2.5.3. Selecciona e utiliza 

os materiais de forma 

apropiada e responsable, 

segundo as súas posibilidades 

plásticas e os resultados 

marcados. 

 Ao longo do curso  Responsabilízase na utilización 

dos materiais. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballos realizados con anotacións rexistradas na axenda da mestra. 

Exposicións puntuais, explicando cómo se fixeron ou que materiais utilizaron, 
con anotación na axenda da mestra. 
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e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

 Potenciarase un enfoque globalizado e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da aprendizaxe fundamentada en competencias. 

 A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas para asegurar o desenvolvemento das competencias clave . 

 Os métodos utilizados deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-problema nas que o alumnado debe resolver facendo uso axeitado dos 

distintos tipos de coñecementos. Así mesmo, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo, terase en conta a atención á diversidade e o 

respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado: 

diálogos asembleas, debates, ... 

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

adquirir e aplicar coñecementos, destrezas, actitudes e valores. Buscaremos un sentido lúdico e de xogo. 

 O traballo levarase a cabo por pequenos proxectos, aspecto especialmente relevante para a aprendizaxe por competencias. Esta metodoloxía 

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

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

proxectos reais. Os traballos estruturaranse nas seguintes partes: 

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

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

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

 Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. En certos 

momentos resultará esencial contar con criterios consensuados, para poder levar a cabo actividades comúns dende diferentes áreas. 
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f) MATERIAIS E RECUSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 
 

 Potenciarase a variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das TIC. 

 Utilizaranse presentacións en Power Point puntuais para reforzar a presentación da mesma con imaxes, pasos a seguir, ... 

 Aula de informática para busca de información colectiva. 

 Cámara de fotos, ou teléfono móbil para o seu uso como cámara. 

 Biblioteca do centro: libros, xornais, revistas. 

 Material propio da área de plástica: cera, rotuladores, témperas, cartolinas, ... 

 Material de reciclaxe: periódicos, plásticos, ... 
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g) CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

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

dun xeito particular: Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a práctica docente, ao igual que 

noutra áreas. 

 A avaliación será continua e global no conxunto das áreas. A avaliación continua permitirá detectar se o progreso dun alumno ou 

alumna non é adecuado e establecer medidas de reforzo educativo, dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles 

para continuar o proceso educativo. 

A avaliación continua constará de tres momentos: 

- Avaliación inicial, para coñecer o punto de partida de cada alumno/a. 

- Avaliación formativa, para coñecer o logro e dificultades do alumnado no momento mesmo de producirse 

- Avaliación final, para coñecer o nivel alcanzado ao final do curso. A nota da avaliación final coincidirá ca nota da terceira avaliación ( 

nunca pode ser inferior) , xa que debemos considerar en todo momento a avaliación continua no proceso de ensino-aprendizaxe. 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS 
E ESTRATEXIAS PARA A AVALIACIÓN 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo de 
cada sesión. 

 Escoita e anotación das exposicións 
do traballo. 

 Observación directa. 

 Anotación na axenda da mestra. 

 Traballo diario nas sesións de plástica: 
70% 

 Exposición puntual oral dos traballos 
realizado 30% 

 
 

Tal como sinala o artigo 12 do decreto 105/2014 e a Orde do 25 de xaneiro de 2022,a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, será continua e 

global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 
 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado, estableceranse medidas de reforzo 

educativo dirixidas a garantir a adquisición das competencias. Levarase a cabo co alumnado repetidor do nivel, un plan específico de reforzo, tal como 

consta no artigo 6.3 da Orde de 25 de xaneiro de 2022. 
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Tal e como se recolle no artigo 13 do currículo de educación primaria para Galicia: 
 

“1.O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou 

os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a 

etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería 

competente en materia educativa. 
 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver 

as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
 

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

criterio do profesorado titor.” Isto será na terceira avaliación. 
 

 Ao finalizar cada un dos trimestres realizarase unha avaliación, onde se acordará a nota redondeando á centésima máis próxima: IN(1, 2 ,3 ou 4) / 

SU (5) / BE(6) / NT (7, 8) / SB (9, 10). Terase en conta o disposto na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación 

na etapa. Deste xeito, seguindo o artigo 6 de dita orde, ao finalizar os cursos de segundo, cuarto e sexto da etapa, e como consecuencia do proceso 

de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será tomada de xeito 

colexiado, tendo en conta os criterios de promoción e tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. A 

promoción no resto dos cursos será automática. 

 Ao finalizar 2º e 4º de primaria, o profesorado titor emitirá un informe sobre o grao de adquisición das competencias de cada alumna ou alumno. 

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

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

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

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

1.2 Grao de valoración da interacción entre o alumnado.      

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

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

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

2.1 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo ciclo      

2.2 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo nivel.      

2.3 Valoración da coordinación entre os mestres dos outros ciclos      

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

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

3.1 Grao de valoración da relación cos pais, nais …      

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

3.4 Grado de valoración da asistencia as reunións convocadas.      

4- A ADECUACIÓN DA PROPOSTA PEDAGÓXICA E DA PROPIA PLANIFICACIÓN 

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

4.1 Incidencia da avaliación inicial nos obxectivos e contidos programados.      

4.2 Adecuación dos obxectivos programados..      

4.3 Adecuación dos contidos curriculares seleccionados.      

4.4 Adecuación dos criterios de avaliación.      

4.5 Desenvolvemento da programación acorde co previsto.      

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

4.7 Adecuación da metodoloxía.      

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

4.9 Adecuación , idoneidade e suficiencia dos materiais empregados.      

4.10 Elaboración de materiais curriculares polo equipo docente.      

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

4.13 Uso de recursos do centro.      

4.14 Uso das novas tecnoloxías      

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

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

5.1 Grado de adecuación da proposta metodolóxica.      

5.2 Grado de contribución á consecución das competencias clave.      
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k) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 

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

recordan certos aspectos xa traballados ou se se fai necesario incidir novamente neles. Servirannos para planificar partindo dos seus intereses, xerando con 

isto unha maior motivación por parte do alumnado. 
 

Trataremos de ir facendo pequenos proxectos, que poden ter relación con algún contido que se estea a traballar noutras materias, ou seguindo as propostas 

que vaia facendo o alumnado. 

 
 

l) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Dentro do artigo 15 atopamos 
 

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

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

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

establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 
 

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

como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo. 
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m) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO 
 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS CONCRECIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

EV Educación e seguridade viaria Ao longo de cada trimestre. 
Cando se realicen as actividades complementarias e extraescolares, e teñamos que saír do recinto 
escolar. 
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n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

Esta programación da área de Educación plástica considérase aberta e flexible, como elemento vivo dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe que se 

realiza na aula de 4º curso do CPI de San Sadurniño durante o curso 2022/2023. 
 

Será susceptible de modificación en calquera momento do proceso para adaptarse ao ritmo de aprendizaxe do alumnado concreto que conforma o grupo 

clase, por ampliación ou redución de contidos. 
 

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

item que representa. 
 

 
REVISIÓN TRIMESTRAL E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

-  + 

1 2 3 4 

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 
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7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 

    

 

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

    

 

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

    

 

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

17. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 
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18. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 

    

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

    

 

20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 

    

 

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

    

 

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

    

 

23. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 
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ñ) ANEXO COVID_19 
 

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

segura a nivel hixiénico-sanitaria dos centros e o proceso de ensino-aprendizaxe, así coma a súa avaliación. O obxectivo foi garantir a actividade 

educativa segundo os diferentes escenarios cos que nos fomos atopando. 

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

as medidas de restrición como distancias, grupos burbulla, máscaras (só obrigatoria actualmente no transporte escolar), xel de mans…  Situación actual 

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