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1. Introdución

Ao longo do curso, elaboraremos un mapamundi onde o alumnado elixirá un país para descubrir.

Cada alumno/a investigará do país na Primeira Avaliación:

- Localización no mapa

- Descriición do país (clima, vexetación, fauna...)

- Elementos artísticos relevantes.

- Demografía

- Linguas

- Relxións

- Réximes políticos

- Aspectos culturais destacables

- Deportes

- Gastronomía

- Xente VIP

- Música e Danza: Tipos de danzas, instrumentos, folclores, compositores/as, artistas.

Na Segunda Avaliación

- Debuxar o país a gran escala

- Localizar un espazo no centro para debuxar un mapamundi a gran escala onde o alumnado ubicará o seu país.

Na Terceira Avaliación

- Elixirase un tema musical do país investigado

- Realizarase unha imitación a modo de programa televisivo

- Os videos veranse na aula

- Votarase polo país gañador.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Deseñar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

1-5 3 3 2-3 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XDescubrindo o mundo1 11

FICHA ALUMNADO
Nome e apelidos:
Grupo:

Nome
                               País:
1- Localización no mapa.
2- Descrición do país (clima,
vexetación, fauna).
3- Elementos artísticos relevantes
(catedrais, pirámides, dolmenes, templos,
esculturas¿¿).
4- Situación demográfica (habitantes)
5- Linguas que se falan
6- Relixións
7- Réximes e sistemas políticos
8- Aspectos culturais destacables
9- Deportes.
10- Xente V.I.P
11- Gastronomía
12- Música e Danza
a) Tipos de danzas
b) Instrumentos
c) Folclore
d) Compositores
e) Artistas

35
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Debuxando o mundo X2 12

O alumnado na segunda avaliación
debuxará o mapa do país elexido na
primeira avaliación.
Localizarase un espazo no centro para
debuxar un mapamundi a gran escala onde
ubicaran o seu país.
Trátase de facer un mural entre todos/as e
personalizalo co traballo persoal do país de
cada un/ha

35

XMundo Visión3 12O alumnado interpretará temas musicais
dos países elexidos 30

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Descubrindo o mundo

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

 Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do
proxecto.

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

 Realizar a secuencia e a temporalización
das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prever as incidencias que se poidan
producir no desenvolvemento das
actuacións do proxecto e propoñer
posibles solucións a estas.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de
calidade requiridos.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das
actuacións

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver, dentro do seu nivel de
autonomía, ou comunicar as incidencias
xurdidas durante a execución das
actuacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valorar os resultados logrados ao termo
da execución do proxecto.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a
expresividade e eficacia do discurso.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

 Empregar recursos dixitais, audiovisuais
ou plásticos como apoio na presentación
do proxecto.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

2

Título da UDUD

Debuxando o mundo

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

 Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

 Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do
proxecto.

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

 Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

 Realizar a secuencia e a temporalización
das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prever as incidencias que se poidan
producir no desenvolvemento das
actuacións do proxecto e propoñer
posibles solucións a estas.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de
calidade requiridos.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das
actuacións.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver, dentro do seu nivel de
autonomía, ou comunicar as incidencias
xurdidas durante a execución das
actuacións.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valorar os resultados logrados ao termo
da execución do proxecto.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a
expresividade e eficacia do discurso.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a
conduta asociada ás emocións negativas.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais, audiovisuais
ou plásticos como apoio na presentación
do proxecto.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

3

Título da UDUD

Mundo Visión

Duración

12

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do
proxecto.

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Realizar a secuencia e a temporalización
das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prever as incidencias que se poidan
producir no desenvolvemento das
actuacións do proxecto e propoñer
posibles solucións a estas.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

 Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de
calidade requiridos.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das
actuacións.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver, dentro do seu nivel de
autonomía, ou comunicar as incidencias
xurdidas durante a execución das
actuacións.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valorar os resultados logrados ao termo
da execución do proxecto.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a
expresividade e eficacia do discurso.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos
comunicativos para enxalzar a
expresividade e eficacia do discurso.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a
conduta asociada ás emocións negativas.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais, audiovisuais
ou plásticos como apoio na presentación
do proxecto

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

09/12/2022 10:21:39 Páxina 14de8



Contidos

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Principios metodolóxicos:

O traballo  e o esforzo: transmítense como as bases da aprendizaxe con actividades.

Práctica e experimentación xunto co razoamento para unha aprendizaxe plena, ao mesmo tempo que se potencia a
actividade mental e a adquisición de coñecementos.

O ensino no mundo real: os contidos impartidos relaciónanse coa realidade a través da consulta dos medios de
comunicación, e referencias tanto ao contexto próximo como ao afastado.

O ensino adaptado ao alumnado: tense en conta as características propias da idade e as individuais.

Modelos de aprendizaxe: Preténdese conseguir unha aprendizaxe significativa: os

contidos, impartidos relaciónanse cos coñecementos previos que xa posúe o alumnado,  están adaptados ás súas
capacidades, e leste presenta unha actitude favorable no  pro     ceso. Trátase dunha aprendizaxe profunda: a meta
consiste  no  coñecemento      mesmo  e  este  intégrase  en  relación  coas  estruturas  cognitivas  existentes.  O
constructivismo en-marca unha serie de principios psicopedagógicos: partir do nivel de desenvolvemento do alumno,
asegurar construción de Aprendizaxes Significativas, favorecer o aprender a aprender xunto coa memorización
comprensiva, modificar os esquemas de coñecemento, e promover una intensa actividade por parte do alumno.
Desta maneira, o profesor realiza a función de guía no proceso de aprendizaxe do alumnado, investigando cales son
os coñecementos previos para partir  destes nun proceso progresivo. As actividades deben estar adaptadas ao
alumnado, proporcionando tratamentos educativos individualizados

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Traballo da primeira avaliación

Traballo da segunda avaliación

traballo da terceira avaliación
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A Avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, terá carácter

formativo e orientador. Permitiranos detectar as dificultades no momento que se

producen e incorporar medidas de reforzo, de ampliación e adecuación do proceso

educativo e da práctica docente

Observación directa, sistemática e diaria: o principal método, xa que permite

coñecer mellor o alumnado.

Rúbricas

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

35

UD 2

35

UD 3

30

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

100% Traballos encomendados

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Presentación do traballo

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non é unha materia avaliable
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6. Medidas de atención á diversidade

Un dos retos fundamentais que esta etapa expón ao profesorado cabe formulalo así:

como dar resposta desde a comprensión ás necesidades educativas de todos os

alumnos e alumnas.

Á marxe das vías específicas que permiten afrontar este reto (optatividade da materia), a atención á diversidade dos
alumnos hai  que entendela  como unha característica  da  práctica  docente  ordinaria,  de  acordo cos  principios
metodolóxicos.

Trátase en definitiva de entender a actividade docente como un proceso no que é

preciso ofrecer respostas diferenciadas en función da diversidade dos alumnos e

alumnas. O problema concerne, sobre todo, á forma de ensinar e de organizar a aula,

así como á capacidade de axustar a actuación do profesor ao que son capaces de

aprender os seus alumnos, sen renunciar aos obxectivos previstos para a etapa, ciclo

ou curso.

Para levar a cabo este tipo de tarefas no marco da aula ordinaria, as programacións

de cada profesor deberían incluír determinados aspectos que contemplen, de forma

anticipada, o tratamento da diversidade no seo do grupo, clase. É dicir, é conveniente

planificar un conxunto de actuacións posibles que, no proceso de ensino e

aprendizaxe, permitan dar resposta ás diversas situacións que presenten os alumnos

do grupo. Iso supón ter presente este aspecto en relación cos contidos, as estratexias

didácticas e a avaliación

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Comprensión lectora
Expresión oral e escrita
Comunicación audiovisual
Tecnoloxías da información e
a comunicación Educación
para a saúde Educación non
sexista Educación do
consumidor Educación
ambiental

X X X

Observacións:
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Comprensión lectora
Expresión oral e escrita
Comunicación audiovisual
Tecnoloxías da información e a comunicación
Educación para a saúde
Educación non sexista
Educación do consumidor
Educación ambiental

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

O alumnado fará unha exposición dos seus proxectos  nas
visitas do alumnado visitante que forma parte integrante dos
Erasmus do centro

Exposición dos Proxectos na visita dos Erasmus

Observacións:
O alumnado fará  unha exposición  dos  seus  proxectos  nas  visitas  do  alumnado visitante  que forma parte
integrante dos Erasmus do centro

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

Indicadores de logro

Mecanismos  de  avaliación  da  práctica  docente:  Os  criterios  utilizados  polo  Departamento,  para  avaliar  a
programación son os seguintes:  A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e
necesidades do alumnado.  A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e
necesidades do alumnad

Mecanismos de avaliación da práctica docente:

Os criterios utilizados polo Departamento, para avaliar a programación son os

seguintes:

A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características

e necesidades do alumnado.

A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás

características e necesidades do alumnado.

Analizaranse tres aspectos para avaliar a práctica docente

A preparación de dita práctica por medio da programación didáctica e as actividades

de modo individual, coordinado ou cooperativo co resto do profesorado.

Descrición:
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A realización: Para analizar a realización da práctica docente, crearase unha

rúbrica onde os indicadores analizarán:

-A motivación inicial despertada no alumnado con cada unidade.

- A motivación ao longo do todo o proceso de aprendizaxe.

-A presentación dos contidos (relación contidos-actividades entre sí e cos in-

tereses do alumnado, estructura e organización.

Actividades na aula (axeitadas ao alumnado, de diagnóstico, introducción,

práctica, consolidación, extensión, reforzó, equilibradas entre individuais e

grupais...)

Recursos e organización da aula (distribución do tempo, agrupamentos e clima de

traballo, recursos didácticos.

Instruccións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado (facilitar es-

tratexias de aprendizaxe, control dos traballos, retroalimentación).

-Clima da aula ( respeto, convivencia, inclusión)

-Seguimento do proceso ensino-aprendizaxe (revisión frecuente de tarefas con

comentarios personalizados, procesos de autoavaliación e coavaliación,

actividades extras que favorezan a adquisición dos contidos)

Diversidade (ritmos e capacidades).

A mesma rúbrica adaptada será entregada ao alumnado cada trimestre.

A avaliación: adecuación de procesos, instrumentos, criterios e tipos de avaliación,

técnicas e estratexias en función do alumnado, información ás familias.

Cando se considere que a programación é mellorable nalgún destes aspectos, será

necesaria unha reflexión por parte do Departamento que leve a buscar solucións.

Ditas accións de mellora recolleranse nas actas de departamento e na memoria final

de curso para ter en conta na elaboración da programación do curso seguinte.

Se o grao de desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do

mesmo xeito que no apartado anterior
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Ao final de cada trimestre avaliaremos os resultados e decidiremos as vías de actuación máis convenientes. Se fose
necesario, tratariamos de modificar a programación durante o curso.

9. Outros apartados
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