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1. INTRODUCIÓN

Os obxectivos deste proxecto contribúen á consecución das intencións globais que

se expresan nos obxectivos xerais da etapa.

En particular, o enfoque de taller polo que se opta neste proxecto favorece o

coñecemento e valoración da situación medioambiental actual dende un punto de

vista eminentemente práctico. Valores como       a importancia da   recollida selectiva do

lixo,       a reciclaxe  , a reutilización de residuos e a redución do consumo serán os eixos

vertebradores da materia.

Este tipo de actividades involucran ao alumno facéndoo más sensible co medio que o

rodea e converténdoo nun consumidor máis responsable. Poñendo nas súas mans

toda esta información, estando en plena adolescencia, permitirá ao alumnado levar a

cabo de xeito inconsciente unha vez que acade a idade adulta, onde xa é máis difícil

cambiar hábitos.

Transformar os materiais inservibles en obras de arte ou en materiais útiles é algo

que se ven facendo no mundo da arte dende sempre e que a hoxe en día podemos

atopar  na  arte  contemporáneo:  co  collage  (cubistas,  futuristas…),  o  ready  made

(Picasso), o papel reciclado para crear papeis específicos segundo as necesidades

da obra, volumes...etc. Estes coñecementos de arte contribuirán ao

desenvolvemento artístico e persoal do alumnado espertando o seu espírito crítico

ante obxectos da arte contemporáneos ou abstractos.

Esta materia contribúe a que o alumnado interprete e produza mensaxes que utilicen

códigos artísticos, científicos e técnicos, reflexionando sobre os procesos

empregados en seu uso, ao mesmo tempo que se valoran as incidencias do

desenvolvemento científico e tecnolóxico no medio físico e social.



2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 CONTEXTO DO CENTRO

S  ituación:  

O centro acolle principalmente alumnado da ESO do municipio de As Pontes, e nun 

radio mais extenso, tamén de municipios da contorna, para a FP.

Centros     adscritos:  

CEIP A Fraga. Recibe tamén alumnado do  CEIP Santa  María  e  do  CEIP A 

Magdalena.

Ensinanzas     que     oferta     o     centro:  

Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Secundaria de Adultos

Ciclo Formativo Grao Básico en Informática de oficinas.

Ciclo Formativo Grao Básico en Eletromecánica de Vehículos

Ciclo Formativo Grao Medio en Sistemas Microinformáticos e Redes

Ciclo Formativo Grao Medio en Soldadura e Calderería (DUAL) 

Ciclo Formativo Grao Superior en Administración e Finanzas

Ciclo Formativo Grao Superior en Mantemento Electrónico

Escola Oficial de Idiomas

Características     singulares  

Amplo abanico de etapas e alta implicación das familias, sobre todo na 

Educación Secundaria Obrigatoria.
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3. DESCRICIÓN DO PROXECTO

Esta materia de libre configuración terá unha carga lectiva de 1 hora e será impartida

polo Departamento de Debuxo. O tipo de actividades a realizar son:

• Procura de información sobre a separación de residuos, saber que cousas podemos

reciclar  no  instituto  na  casa  para  poder  ser  reusados.  Establecer  que  cousas  podemos

reciclar e de que xeito podemos facelo dende o centro: facer papeleiras con caixas de cartón

para reciclar papel, cartulinas, botellas de plástico, tapóns…. Coa finalidade de poder crear

obxectos cos materiais que reciclemos.

• Procura de información sobre as 3R: reducir, reutilizar e reciclar. Facer propostas

para a redución e trasladalas ao resto do centro; por exemplo, non tirando as fotocopias que

sobran ou están mal e usar a parte traseira para facer exercicios ou bocetos.

• Elaboración de murais explicando os contidos dos murais. Levarase esta información

ao equipo directivo e aos titores para que o expliquen nas súas aulas, ou ven a través do

departamento de Orientación, cando se preparan as sesións de titoría.

• Coas caixas de cartón que se reciclen (tipos as dos folios), facer papeleiras de cores

para clasificar, e distribuílas polo centro.

• O alumnado terá un diario de aula feito con papeis reusados no que escribirán as

notas diariamente.

• Proxección de vídeos para sensibilizar e concienciar e recibir información sobre os

problemas medioambientais actuais, parte deles como consecuencia dun consumos 

irresponsable e unha incorrecta xestión dos residuos.

• Debate e análise crítica da situación para reflexionar e valorar ata que punto somos

conscientes do impacto das nosas accións diarias e se podemos ser parte da solución de

xeito individual, para acadar un obxectivo global.

• Elaboración de elementos artísticos con materiais reciclados que se desbotan a 

diario, cun fin estético e/ou para darlle un novo uso.

• Elaboración de elementos de decoración ou atrezzo para a materia de teatro e para

datas sinaladas como entroido, nadal ou defuntos feitos con materiais reciclados.

• Elaboración de vídeos, fotomontaxes, collage, ready-made, para ser compartidos co

demais alumnado do centro e concienciar e amosar exemplos de reciclaxe.
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4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A materia de Taller de Reciclaxe Artística contribúe ao desenvolvemento das

competencias Clave do currículo da Educación Secundaria Obrigatoria da Comunidade

Autónoma de Galicia, entendidas como capacidades que deberá desenvolver o alumnado

para  aplicar  de forma integrada os contidos da materia co fin de lograr a realización

satisfactoria das actividades propostas.

Preténdese que ese desenvolvemento  se acade dende un enfoque significativo e

integral, interrelacionando saberes conceptuais, saberes procedimentais, actitudes e valores

propios da materia. A contextualización das aprendizaxes e as metodoloxías activas que se

poñan en xogo garantirán a transferencia do aprendido, contribuíndo ao desenvolvemento de

cada unha das sete competencias clave.

A Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). Relacionase co

desenvolvemento das habilidades e estratexias que permiten o uso da linguaxe verbal como

vehículo para expresar as ideas, emocións e sentimentos.  A materia de taller de reciclaxe

artística permite integrar a linguaxe plástica e visual con outras linguaxes e así enriquecer a

comunicación. Moitas das linguaxes artísticos que se van traballar (volume, collage, reciclaxe

papel, creación  vídeo  etc.)  tratan  de  comunicar  algo, teñen  unha  mensaxe  que  queren

transmitir ao espectador da obra. Por iso, como materia que trata sobre diversas linguaxes

artísticas,  plásticas e visuais,  que teñen carácter  universal,  tamén contribúe a  adquirir  a

competencia en comunicación lingüística en canto que favorece a reflexión sobre as

relacións que se establecen entre diversas linguaxes nos actos de comunicación. Favorece

tamén a comprensión e expresión oral e escrita ao promover o coñecemento e o uso do

vocabulario específico referido á expresión artística e á normalización técnica.

Aprender a desenvolverse con comodidade a través da linguaxe simbólica así como

afondar  no coñecemento de aspectos espaciais  da realidade,  mediante a xeometría e  a

representación obxectiva das formas, orienta de forma significativa a que o alumnado acade

a Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencias e Tecnoloxía (CMCT).

Ademais, a materia taller de reciclaxe artística contribúe á adquisición desta competencia

mediante a utilización de procedementos relacionados co método científico, como a

observación,         a         experimentación         e         o   descubrimento         e         a         reflexión         e         análise         posterior  .

Asemade, introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe na utilización de materiais para a

creación das obras propias, análise de obras alleas e conservación do patrimonio cultural.
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O uso de recursos tecnolóxicos específicos, non só supón supón unha ferramenta

potente para a produción de creacións, mais tamén contribúe na mellora da Competencia

Dixital (CD).  A  importancia que adquiren no currículo os contidos relativos ao entorno

audiovisual e multimedia expresa o papel que se lle da a esta materia na adquisición desta

competencia.

A  Competencia para  Aprender a  Aprender (CAA) acádese grazas a que se

favorece o debate e reflexión sobre as situación actual, así como mediante a

experimentación creativa, xa que implica a toma de conciencia das propias capacidades e

recursos así como a aceptación dos propios erros como instrumento de mellora.

Esta materia constitúe un bo medio para o  desenvolvemento das Competencias

Sociais e Cívicas (CSC).  Na medida en que a creación artística supoña un traballo en

equipo, promoveranse actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e axudará

á adquisición de habilidades sociais. Por outra banda, o traballo con ferramentas propias da

linguaxe visual, que inducen ao pensamento creativo e a expresión de emociones, vivencias

e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidade de respostas

ante un mesmo estímulo e a aceptación das diferenzas.

Esta materia colabora en gran medida na adquisición do  Sentido de Iniciativa y

Espírito Emprendedor (CIEE), dado que todo proceso de creación supón converter unha

idea nun acto ou nun produto. Isto supón saber planificar estratexias para acadar un

obxectivo previsto.  Promóvense valores como a capacidade creadora e de innovación,  a

imaxinación, o sentido crítico e a responsabilidade. Todo elo se levará a cabo tanto mediante

actividades individuais como colectivas, así como a través de propostas de traballos que siga

a metodoloxía da     Aprendizaxe Baseado en     Proxectos (ABP).  

A competencia que se vincula de forma máis específica a este ámbito de

coñecemento é a Conciencia e Expresións Culturais (CEC). Nesta etapa ponse énfase en

coñecer,  comprender,  apreciar  e  valorar  con espírito  crítico,  con unha actitude aberta  e

respectuosa, as diferentes manifestacións artísticas, usalas como fonte de enriquecemento e

desfrute persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. Por outra

banda, contribuese a esta competencia cando se experimenta e investiga con diversidade de

técnicas plásticas e visuais e cando se comunica a través de distintas expresións artísticas.
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5- OBXECTIVOS

1. Abordar a realización do proxecto artístico mediante o traballo cooperativo, usando

métodos, procedementos e recursos coherentes coa finalidade que se procura.

2. Adoptar  actitudes favorables  para  a  análise  das situacións que xurdan durante  o

traballo, para a resolución de problemas e para a toma de decisións de forma ordenada e

metódica desenvolvendo o rigor no uso da técnica, o interese polo traballo ben feito e a

vontade de mellora continua.

3. Adoptar actitudes de valoración e respecto polas técnicas, materiais e posibilidades

expresivas dos materiais reciclados en contraposición coa alta tecnificación de nova vida

cotiá.

4. Buscar e usar fontes diversas para a recollida de información, fontes da contorna e

outras como as que proporcionan as tecnoloxías de la información.

5. Recoñecer e relacionar contidos desta actividade con coñecementos adquiridos

noutras áreas, aplicándoos aos procesos de investigación e creación.

6. Utilizar tanto os materiais reciclados como as novas tecnoloxías como medio para

expresar  e  comunicar  diferentes  mensaxes,  ideas,  emocións,  experiencias  ou solucións

técnicas con creatividade.

7. Descubrir e respectar o Patrimonio Natural, Cultural, Histórico e Artístico común a toda

a humanidade, facéndose responsable e consecuente do deterioro que sofre e da

necesidade de recuperalos e conservalos.

8. Desenvolver destrezas e habilidades específicas que permitan utilizar de xeito seguro,

ordenado  e  responsable  os  materiais,  recursos,  etc.,  usados no  proxecto,  aplicando  as

medidas básicas de seguridade para a prevención de riscos.

9. Desenvolver a autoestima, a autonomía e a iniciativa persoal, participar nas tarefas de

equipo, diálogos e debates cunha actitude igualitaria,  construtiva e tolerante, e valorar a

importancia do esforzo persoal, a responsabilidade y a cooperación na vida colectiva.

10. Valorar o traballo en equipo e comprender a necesidade e a importancia dunha boa

planificación e organización.

11. Participar nas actividades de grupo escoitando e respectando as ideas e opinións dos

demais para participar de xeito conxunto na toma de decisións e a correcta execución do

proxecto.
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6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE

CONTIDOS

O método de proxectos. A recollida selectiva do lixo.

A reciclaxe. Materiais reciclados.

Técnicas diversas con materiais reciclados. Perigos medioambientais. 

O proxecto audiovisual. A presentación audiovisual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS
(METODOLOXÍA

DIDÁCTICA)

TEMPORALIZACIÓN CC

-Analizar dende un punto de vista formal e funcional 
obxectos presentes na vida cotiá, elaborados con 
materiais reciclados,
 identificando e valorando os aspectos máis notables 
da súa configuración.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :

- Traballo de taller

- Coloquio- debate

-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL
CAA
CSC
CIEE
CEC

-Coñecer e relacionar os elementos que interveñen na 
configuración formal das obras plásticas e na súa 
funcionalidade e si é capaz de descubrir a lóxica que guía o
deseño dos mesmos.

-Emitir opinións razoadas, de forma oral ou escrita, que 
demostren a posesión dun xuízo crítico sobre a calidade 
formal e trazos estilísticos de obras propias, situándoas en 
seu contexto cultural.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :

-Organizar e expresar súas ideas con claridade.
-Distinguir entre as obras plásticas específicas do taller 
artístico ,elaborando un discurso comprensible e apropiado á
situación e ao propósito da comunicación.

- Traballo de taller

- Coloquio- debate

-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL
CAA
CSC
CIEE
CEC

-Crear obras persoais e colectivas.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :

-Confeccionar obras planificando o proceso creativo propio
dende o principio ata a execución definitiva.
-Reflexionar oralmente e por escrito sobre o proceso
creativo de manifestacións plásticas.

- Traballo de taller

- Coloquio- debate
-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL
CAA
CSC
CIEE
CEC

-Participar con fluidez en la elaboración de tareas de 
grupo de manera responsable y respetuosa, 
incorporando tanto la terminología de la especialidad
como la experiencia propia en la resolución de los 
problemas con afán de superar dificultades.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz de  
-Comunicarse con sus compañeros y compañeras de forma 
sistemática, comprobando su implicación en el grupo de forma
solidaria, respetando ideas y aportaciones, utilizando con 
propiedad no sólo el lenguaje del taller, sino la capacidad y 
destreza para aportar soluciones al grupo en los problemas 
que puedan plantearse a lo largo de la elaboración del trabajo 
taller.

- Traballo de taller

- Coloquio- debate

- Aprendizaxe baseada
en proxectos.

-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL 
CMCT
CAA 
CSC 
CIEE

-Traballo cooperativo.
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-Identificar e iniciarse no manexo dos instrumentos de 
manipulación e materiais propios da reciclaxe 
(plásticos, papel, corcho, etc)

-Traballo taller
-1ª aval.

CCL 
CMCT
CAA 
CSC 
CIEE 
CEC

-Coloquio- debate
Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz de  

-Distinguir non só instrumentos da materia e súas 
funcións propias, e tamén o manexo dos mesmos na
elaboración de propostas concretas encamiñadas á 
consecución de tarefas específicas do taller.

-Aprendizaxe baseado
en proxectos.

-Traballo cooperativo.

-Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-
plásticos aplicados a procesos artísticos.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :
-Crear composicións sinxelas seguindo propostas por
escrito e axustándose aos obxectivos finais.
-Recoñecer os métodos creativos para a elaboración de
deseños de produto e as súas múltiples aplicacións.

-Traballo taller

-Coloquio- debate
-Aprendizaxe baseado
en proxectos.

-Traballo cooperativo.

-1ªaval.
-2ª aval.

CCL 
CMCT
CAA 
CSC 
CIEE 
CEC

-Elaborar un plan de traballo co fin de crear un
produto.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :
-Desenvolver a capacidade do alumnado para distinguir 
claramente as distintas fases do proxecto artístico, 
actuando de forma crítica e reflexiva, reorientando as 
actuacións si fora preciso para levar a bo porto o proxecto

-Traballo taller

-Coloquio- debate
-Aprendizaxe baseado
en proxectos.

-Traballo cooperativo.

-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL
CAA
CSC
CIEE
CEC

-Elaborar un plan de traballo audiovisual coa
finalidade de crear un produto.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :

-Desenvolver a capacidade do alumnado para distinguir
claramente as distintas fases do proxecto audiovisual
( guión, storyboard, produción, postprodución) actuando de
xeito reflexivo,reorientando as actuacións se fose preciso 
para levar a cabo o proxecto posto en marcha.

-Traballo taller

-Coloquio- debate
-Aprendizaxe baseado
en proxectos.

-Traballo cooperativo

-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL 
CMCT
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CEC

-Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas dos
materiais reciclados.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :

-Elaborar traballos usando as diferentes técnicas
existentes de axeitada e responsablemente.
-Manter a orde e a limpeza no lugar de traballo e no
material propio e común.

-Traballo taller

-Coloquio- debate
-Aprendizaxe baseado
en proxectos.

-Traballo cooperativo

-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL
CAA
CSC
CIEE
CEC

-Realizar una investigación escrita para elaborar
unha presentación audiovisual.

Mediante     este     criterio     valorarase     se     o     alumnado     é     capaz     de  :

-Elaborar un proxecto de traballo con todas as súas 
fases, organizando a información para súa posterior
exposición.

-Traballo taller

-Coloquio- debate
-Aprendizaxe baseado
en proxectos.
-Traballo cooperativo

-1ª aval.

-2ª aval.

-3ª aval.

CCL 
CMCT
CD 
CAA 
CSC 
CIEE
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7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A complexa sociedade na que vivimos xera un alumnado que necesita unha

educación dinámica e participativa, polo que se utilizarán metodoloxías didácticas activas,

abertas, diversas, innovadoras e cambiantes. Sempre tendo presente, dende o punto de

vista  metodolóxico,  que  a  adquisición  dos  obxectivos  e  o  desenvolvemento  das

Competencias  Clave son  os  elementos  fundamentais  á  hora  de  abordar  e  orientar  o

proceso  de  ensinanza- aprendizaxe da materia de  xeito activo,  lúdico, experimental e

creativo.

Para  elo  é  importante  establecer  o  nexo  entre  os  contidos  desenvolvidos  e  os

obxectivos do currículo, é dicir, os métodos pedagóxicos e as estratexias necesarias en

todo proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para elo, convén destacar uns principios

metodolóxicos que se consideran esenciais, a fin de orientar a práctica docente da materia

taller de reciclaxe artístico cara a consecución do establecido no currículo:

- Organizar o proceso de ensino-aprendizaxe baseándose nunha progresión adecuada

dos contidos e nas competencias acadadas polas alumnas e os alumnos.

- Utilizar estratexias didácticas baseadas na observación e a experimentación,

adecuadas ás capacidades das alumnas e os alumnos, a fin de alcanzar contidos de forma

indutiva.

- Organizar as actividades do aula creando un ambiente de traballo que posibilite

diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecendo tanto o traballo individual como o colectivo

ou cooperativo.

- Deseñar actividades consistentes na realización dun proxecto a partir dunha idea inicial

(Aprendizaxe Baseado en Proxectos), que permitan ás alumnas e os alumnos participar nel

con iniciativa e creatividade, desenvolvemento habilidades de carácter cívico, organizativo,

emprendedor, etc.

- Deseñar actividades orientadas a estimular o interese pola investigación e a lectura,

nas que teñan que defender e xustificar as súas producións para mellorar as competencias

comunicativas.

- Planificar actividades variadas que faciliten as posibilidades de experimentar con

diferentes materiais e vinculalas tanto na aula como na contorna na que vive o alumnado e

aos medios de comunicación e de tratamento da información que teñen ao seu alcance.



- Graduar os diferentes procedementos, técnicas gráfico-plásticas e métodos de traballo,

en función da dificultade e grao de experimentación do alumnado, para que os resultados

obtidos lles poidan servir de motivación.

- Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación, entendéndoas como

ferramentas de axuda ao proceso pedagóxico, como instrumento para a comunicación oral

e escrita,  como fonte de consulta  e campo de experimentación cara novas formas de

expresión e creación.

Concretando  estes  principios,  considerase  que  a  ensinanza do Taller  de Reciclaxe

Artístico debe estar  baseada nun método individualizado,  creativo  e activo.  Trátase de

comprender que cada individuo ten unhas características e un grado de desenvolvemento

persoal diferenciado. O alumnado require de certos aspectos teóricos antes de ser capaz

de producir o apreciar traballos artísticos, pero o desenvolvemento da materia debe

abordarse dende un punto de vista práctico. A adquisición dos coñecemento, das destrezas

e das competencias producirase dende a experiencia, a experimentación, a creación e a

reflexión acerca do traballo realizado.

A metodoloxía  debe partir  da  perspectiva  do docente  como orientador,  promotor  e

facilitador  do desenvolvemento  competencial  no alumnado;  ademais,  debe enfocarse á

realización de tarefas ou situacións-problemas contextualizados e propostos en base a

obxectivos concretos. O alumnado deberá resolvelas facendo un uso axeitado dos distintos

tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores que esta materia pon en xogo. Isto

favorecerá a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de

aprendizaxe.  O punto  de  partida  será  a  consideración do nivel  competencial  inicial  do

alumnado, que permitirá graduar a secuencia das aprendizaxes requiridas.

Tratarase polo tanto de despertar e manter a motivación do alumnado por aprender,

asumindo  un  papel  activo  e  autónomo,  consciente  de  ser  o  responsable  da  súa

aprendizaxe.  Así  facilitarase que os  alumnos e  alumnas comprendan o  que aprenden,

saiban para que o aprenden e sexan capaces de usar o aprendido en distintos contextos

dentro e fora da aula (metacognición). Estas metodoloxías activas poden apoiarse en

estruturas de aprendizaxe cooperativo. As estratexias interactivas son as máis axeitadas,

ao permitir que cada alumno e alumna desenvolva as intelixencias múltiples, compartindo e

construíndo o coñecemento mediante dinámicas que permitan o intercambio colectivo de

ideas.

A ensinanza de Taller de Reciclaxe utilizará metodoloxías que contextualizan a

aprendizaxe en relación co medio e que permiten a Aprendizaxe Baseada en Proxectos, en

Centros de Interese, no estudio de casos, a Aprendizaxe Servizo o a Aprendizaxe Baseada

12



en Problemas. Favorécese a participación activa, a experimentación, o descubrimento e a

autonomía, xerando aprendizaxes máis transferibles e duradeiros. Preténdese axudar ao

alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo a reflexión, a crítica, a elaboración

de hipóteses e a investigación, a través dun proceso no que cada un asume a

responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a

proxectos  reais.  Oriéntase ao alumnado a  que desenvolva e  integre  de xeito  activo  e

funcional as diversas aprendizaxes adquiridas dende outras materias.

O alumnado debe ter a oportunidade de identificar, comprender e expresar as súas

propias emocións, de conectar consigo mesmo, de coñecer o que realmente lle sucede e o

que realmente é, para a partir de isto, poder conectar coas emociones dos outros. Polo

tanto,  o profesorado favorecerá didácticas que incorporen a emerxente e vivencial  que

xorde na aula. Isto permitiralle coñecer e atender moito mellor os intereses, inquietudes e

necesidades do seu alumnado.

Un aspecto esencial da metodoloxía é a implicación do profesorado na procura,

elaboración e deseño de materiais  e recursos didácticos variados en coordinación con

outras áreas.

Neste  contexto  metodolóxico  emplearanse instrumentos  que posibiliten a avaliación

continua e permitan compartir resultados de aprendizaxe, así o alumnado participa  no

seguimento e avaliación dos seus propios logros (mediante a autoavaliación, a avaliación

entre iguais ou a coavaliación), desenvolvendo a súa autonomía e o seu pensamento

reflexivo e crítico.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS

Entendemos a materia de Taller de Reciclaxe  Artístico dende un punto de vista

eminentemente práctico, como se indicou no apartado anterior.  Por iso  organizase sen

libros  de  texto.  A  profesora  encargarase  de  elaborar  os  apuntes teóricos necesarios,

facéndolles chegar ao alumnado mediante fotocopias ou mediante a Aula virtual do IES

Castro da Uz ou a plataforma EVA Edixgal.

En  cuanto  aos  recursos  didácticos,  o  Departamento  de  Debuxo  conta  cunha  aula

específica dotada de todo o material  necesario para impartir  a  materia:  lavabos,  vídeo

proxector, ordenador portátil, conexión wi-fi, material de papelería, espazo de almacenaxe

de material para reusar, etc. Cada alumno o alumna deberá responsabilizarse de aportar o

material persoal necesario para a materia, así como a respectar e cuidar o colectivo.
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9.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

Os procedementos a utilizar serán seleccionados en función do alumnado e das

finalidades que se pretendan, sempre dependendo do contexto específico de cada grupo.

Terase en conta tanto aspectos da  avaliación inicial,  que indica de onde se parte,  a

avaliación formativa, que ten en conta o progreso durante o recorrido, como da

avaliación sumativa, que informa sobre os logros obtidos. Para todo elo terase en conta

os seguintes procedementos:

• A observación sistemática. O proceso de desenvolvemento dos procedementos

e de realización das actividades propostas na aula, as actitudes cara a materia e a

interacción cos compañeiros e compañeiras, así como a adquisición de hábitos e

responsabilidade na realización dos seus traballos, serán as situacións nas que o

profesorado centre a súa observación.

A recollida de información farase coa utilización de fichas de seguimento, diarios

de clase, listas de cotexo e carpeta-rexistro persoal de cada alumno o alumna, atendendo

aos indicadores que se expoñen máis adiante. Con estes indicadores preténdese rexistrar

o grao de adquisición de contidos competenciais do alumnado.

• Análise de producións.  Valoraranse as producións artísticas do alumnado, así

como os traballos de investigación. Con este procedemento preténdese avaliar a

capacidade de saber facer do alumnado.

• Exposicións orais. Preténdese desenvolver no alumnado a competencia

lingüística de forma oral, polo que se valorará a capacidade de falar en público dunha

forma coherente e organizada.

• O diálogo do docente co alumnado, individualmente ou en grupo. Con este

procedemento indagarase sobre o proceso seguido na realización das actividades.

Comentar co alumnado os problemas relacionados coa selección dun tema ou o punto de

vista, a composición ou a técnica máis axeitada ás intencións expresivas e/ou

comunicativas que se pretendan.

• Autoavaliación. Resaltarase o alto significado educativo da autoavaliación, tanto

por parte do profesorado como do alumnado. A autoavaliación permite saber onde se está

e o que ten conseguido, proporcionando conciencia dos logros persoais, o cal reforza o

autocoñecemento e a capacidade crítica.

• Coavaliación.  Trátase dun método a través do que o alumnado é avaliado por

outro  compañeiro  ou compañeira  en lugar  de pola  profesora  ou profesor.  A  través da

coavaliación propíciase o feedback entre iguais, é dicir, poténciase a aprendizaxe a través

da retroalimentación que xorde de críticas construtivas, observacións persoais e puntos a
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ter en conta. A través da coavaliación inténtase ensinar ao alumnado a implicarse nos

procesos educativos observando o rol dende outra perspectiva.

Para levar a cabo a avaliación destes procedementos usaranse diferentes

instrumentos de avaliación:

Diario de clase, resolución de exercicios ou problemas, resumes, portfolio,  entrevistas,

escalas  de  valoración,  listas  de  control,  rúbricas  (para  a  avaliación  de traballos por

proxectos, traballos de investigación ou exposicións orais).

A cualificación do alumnado levarase a cabo unha vez cada trimestre nas datas que 

estableza a xefatura de estudos e terá un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5.

A  avaliación  levarase  a  cabo  tomando  como   referencia  os  estándares  de

aprendizaxe  avaliables  e  se  fará   empregando  diferentes  instrumentos  de

avaliación  como  son,  traballos  realizados  na  clase,  proxectos,  traballos  de

investigación, etc. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Traballos, Libreta: Terá un peso dun 20% na cualificación final.

Proxectos: Terán un peso dun 70% na cualificación final.

Se nalgún trimestre só se realizan proxectos, estes terán un peso final do 90% na

cualificación final.

Aqueles  estándares  de  aprendizaxe  correspondentes  a  contidos  actitudinais

(estándares relacionados co traballo en equipo de forma responsable e respetuosa,

respecto  polas normas de seguridade e saúde,  entrega dos traballos en tempo e

forma) terán un peso na cualificación final do trimestre dun 10%.

A presentación dos traballos fora de prazo pode dar lugar lugar á cualificación de 0 ou

a unha penalización que se comunicará ao alumnado no momento de propoñer os

traballos de clase.

Ao término de cada avaliación cada alumno o alumna deberá ter entregado

todos os traballos. Estes deberán ser conservados ata que finalice o curso co fin de

poder  revisar individualmente a evolución persoal e poder  atender as posibles

reclamacións.
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Se  un  alumno/a  tivera  un  comportamento  inadecuado  na  aula  coa

posibilidade de por en risco algún compañeiro/a, dito alumno/a permanecerá fora

da zona de traballo  e realizará exercicios relativos ao tema no que se estea a

traballar na aula.

Poderanse facer probas específicas por escrito en cada unha das

avaliacións propostas si a profesora o considerase necesario, debido aos contidos

explicados, á dinámica do grupo, etc.

A cualificación final da materia obterase facendo a media ponderada das

cualificacións obtidas en cada unha das partes anteriores aplicando as porcentaxes

de ponderación arriba indicadas.

Para aprobar a materia hai que sacar un mínimo dun 5 na cualificación final

e superar (obter un 5) naqueles estándares marcados como mínimos esixibles na

programación.

De non ser así, poden darse os seguintes casos:

• O alumno/a non supera algún estándar marcado como mínimo esixible pero a

media ponderada das cualificacións é 5, levará un 4 na avaliación.

• O  alumno/a   non  supera  algún  estándar  marcado  como  mínimo  esixible  e

ademáis  a  media  ponderada  das  cualificacións  é  inferior  a  5,  levará  a  nota

correspondente a esa media.

• Á hora de establecer as cualificacións finais, aplicaranse as regras do redondeo

para aquelas cualificacións decimais, de tal maneira que se a cifra decimal é 5

ou superior a 5, redondearase ao número enteiro superior e se é inferior a 5

redondearase a o número enteiro inferior.

Para aprobar a materia hai que sacar un mínimo dun 5 na cualificación final e

superar (obter un 5) naqueles estándares marcados como mínimos esixibles na

programación.

RECUPERACIÓN

Aqueles  alumnos/as  que  non  superen  a  materia,  terán  a  opción  de  facer  unha

recuperación en cada avaliación. Para recuperar terán que entregar aqueles proxectos

ou traballos non entregados ou volver a entregar aquelas láminas nas que non acadaron

o grao mínimo de consecución para os estándares avaliados.
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Para  a  recuperación  empregaranse  os  mesmos  instrumentos  utilizados  na  avaliación  e

empregaranse as mesmas porcentaxes de ponderación. A profesora pode decidir modificar os

instrumentos de avaliación de maneira excepcional se fose necesario.

A nota final ordinaria do curso será a media ponderada entre as notas de cada avaliación,

sempre que as tres teñan unha nota igual ou superior a 5.

- A media das tres avaliacións farase coas notas reais do alumnado antes do redondeo.

- Aplicaranse as mesmas regras de redondeo que nas cualificacións das avaliacións.

Aínda  que  a  sesión  da  avaliación  parcial  do  terceiro  trimestre  coincide  coa  sesión  de

avaliación  final,  o  alumno/a  terá  unha  cualificación  para  esa  terceira  avaliación

(independiente da cualificación final), da que será informado/a no mes de xuño, e que será

considerada  co  mesmo  peso  que  as  outras  dúas  avaliacións  parciais  no  cálculo  da

cualificación final de xuño.

Para o cálculo da cualificación da avaliación final de xuño aplicaranse as mesmas regras de

redondeo que na obtención das cualificacións das avaliacións parciais.

Aquel alumnado que non supere a materia despois de facer a media das tres avaliacións

parciais,  no  mes de xuño terán a  posibilidade de facer  una proba final  de  recuperación

daquelas avaliacións non superadas. Esta proba poderá ser unha proba escrita baseada

naqueles  estándares  de  aprendizaxe  correspondentes  ás  avaliacións  suspensas  ou  na

entrega de proxectos ou traballos correspondentes a aqueles estándares de aprendizaxe non

superados . A nota final será a media aritmética das cualificacións das avaliacións que tivese

superadas durante o curso e as que realice no exame global de xuño, sempre cumprindo os

mínimos antes establecidos.

Aquel  alumnado  que por  unha causa xustificada non puidese  asistir  ás  clases de forma

presencial (por exemplo alumnado que ten a concesión de atención domiciliaria), terán que

realizar e entregar trimestralmente no prazo e forma establecido, as actividades ou proxectos

indicados  pola  profesora.  Estes  traballos  e/ou  proxectos  serán  considerados  como

instrumentos de avaliación para cada unha das avaliación parciais e serán avaliados segundo

os  mesmos  criterios  de  avaliación  e  cualificación  que  o  resto  do  alumnado  tanto  nas

avaliacións parciais como na avaliación final de xuño. Estes procedementos e criterios de

avaliación e cualificación son os establecidos nesta programación.
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10. MEDIDA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O  profesorado  que  imparta  o  Taller  de  Reciclaxe  Artístico,  deberá  ter  en  conta  as

dimensións que recolle o tratamento da diversidade, polo que se consideraran unha serie de

principios  básicos  que  conflúan  na  idea  nuclear  de  que  a  educación  é  un  proceso  de

construción no que tanto o profesorado como o alumnado deben ter unha actitude activa que

permita aprendizaxes significativos. Estes principios permitirán levar a cabo un proceso de

ensino e aprendizaxe o más axustado posible ás necesidades e xeitos deaprender de cada

alumno o alumna, xa sexa por Altas Capacidades, por algunha dificultade de aprendizaxe, por

poseer Necesidades Educativas Especiais, etc.), co cal estarase dando resposta á finalidade

fundamental da Educación Secundaria Obrigatoria, que é a Atención á Diversidade.

Dado  o  carácter integrador da  materia, que  incorpora  alumnado  de Necesidades

Educativas  Especiais,  a  Atención  á  Diversidade centrarase  fundamentalmente na práctica

diaria  das  actividades  propostas  na  aula  adaptadas  ás  capacidades  de  cada alumno o

alumna. No caso de que certo alumnado non puidese seguir a clase con normalidade debido

as  súas  características  especiais,  aplicaríanse  outro  tipo  de  medidas, como adaptacións

curriculares, sempre baixo a supervisión do departamento de orientación.

Aquel  alumnado  que por  unha causa xustificada non puidese  asistir  ás  clases de forma

presencial  (por exemplo alumnado que ten a concesión de atención domiciliaria),  terá que

realizar as actividades ou proxectos indicados pola profesora que serán considerados como

instrumentos de avaliación e serán avaliados segundo os mesmos criterios de avaliación e

cualificación que o resto do alumnado.

11. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E

AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.

No caso de non superar a materia ao longo do curso, nin acadar os obxectivos na

proba extraordinaria, pero que por outros motivos promocione ao curso seguinte, farano

coa avaliación negativa na materia. Para superala, terán que realizar ao longo do curso

seguinte tarefas de recuperación e unha proba escrita.

Cada trimestre indicarase a estes alumnos e alumnas as actividades a realizar, que

serán  entregadas  debidamente  realizadas  nas  datas  indicadas. Haberá  duas  entregas
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correspondentes aos meses de xaneiro e abril. Ao longo do curso, o alumnado poderá

pedir  ao  profesor  ou  profesora  as  explicacións  ou  indicacións  que  necesite  para  a

realización das tarefas.

Se a cualificación resultante é inferior a 5, o alumno ou alumna deberá presentarse

á proba ordinaria de xuño, que constará de preguntas relacionadas coa materia de todo o

curso, e entregar as tarefas de recuperación dos tres trimestres debidamente realizadas.

12.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Nos primeiros días do curso escolar en setembro realizarase unha proba específica sinxela

para  avaliar  o  grao  de  adquisición  das  competencias  clave  e  obxectivos  en  cursos

anteriores  e  que  se  consideran  imprescindibles  para  construír  as  novas  aprendizaxes

propias da materia.

Esta proba non terá repercusión na cualificación. Con esta proba se poderá coñecer o

grao de creatividade do alumnado.

Ademáis da avaliación inicial, mediante observación directa na clase, tamén se recollerá

información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumnado/a (habilidades,

estratexias  e  destrezas  desenvolvidas,  é  dicir,  manexo  de  procedementos)  así  como

información  sobre  o  grao  de  integración  social  do  alumnado/a  (consigo  mesmo,  cos

compañeiros e compañeiras e co profesorado).

O  deseño  da  avaliacion  inicial  esta  dirixido  a  detectar  ao  alumnado  que  precisa  da

aplicacion de medidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Unha vez detectado

o  alumnado  con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo,  estableceranse  as

medidas apropiadas para dar resposta ás necesidades deste alumnado: 

13. CONTRIBUCIÓN A OUTROS PROXECTOS DO CENTRO

13.1 CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO – PLAMBE.

De acordo co establecido no Currículo, e para facilitar os progresos de lecto-

escritura do alumnado, dende o Departamento de Debuxo proponse unha serie de

actividades que poderán ser modificadas e/ou ampliadas.
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A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as

tecnoloxías da información e a comunicación, e a educación en valores traballaranse na

materia de Taller de Reciclaxe Artístico, promovendo certas actividades como:

- Comentar imaxes de forma oral e por escrito (fotos, cadros, carteis, etc.).

- Describir oralmente e por escrito as creacións artísticas.

- Realizar traballos de investigación sobre diferentes artistas plásticos ou distintos

movementos artísticos  referidos ao uso de certos  procedementos ao largo da historia,

usando os medios da Biblioteca del centro, a procura en internet, etc.

13.2 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE TODO O CENTRO.

Colaborando coa reciclaxe de material para a realización dos traballos artísticos implicando

á vez que concienciando da necesidade de reciclar.

13.3 ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.

A posibilidade de traballar interdisciplinarmente coa materia de teatro en inglés realizando

os decorados para as súas obras de teatro, dando máis sentido ás cousas que reciclamos

e obtendo un resultado moi visible.

14. OUTRAS AVALIACIÓNS

14.1 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, establécense unha serie de

ítems que permitirán valorar ao Departamento os logros ou carencias que se puideran

observar  ao  longo  do  curso.  Desta  forma  favorécese  a  propia autoavaliación e a

posibilidade de incorporar cambios ou propostas de mellora nos seguintes cursos.
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Avaliación da proceso de ensino e de práctica
docente Escala

(Indicadores de logro)
Proceso de ensino: 1 2 3 4

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

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

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

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

Práctica docente: 1 2 3 4

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

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?

14.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

14.2.1.- Mecanismo de revisión

O  alumnado  será  informado  a  principio  de  curso  dos  aspectos  mais  importantes  da

programación, facendo especial fincapé nos contidos a traballar, os criterios de avaliación e

cualificación así como os procedementos e instrumentos de avaliación que se empregarán.
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Ademais, a programacion íntegra poderá consultarse a traves da páxina web do centro como

da copia que se deposita no centro.

Realizarase a avaliación da programacion nos seguintes periodos de tempo:

Mensualmente:  Revisarase a temporizacion da programacion así como a secuenciación e a

profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, adaptando ésta á diversidade do

alumnado.

Ao  final  de  cada  trimestre:  Revisarase  a  temporización  da  programación,  a

secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, e o grado

de cumprimento de obxectivos e de adquisicion de competencias.

Revisarase a programacion e anotaranse as modificacions nas actas do Departamento.

Ao  final  do  curso:  Revisarase  a  temporización  da  programación,  a  secuenciación  e  a

profundidade  dos  contidos  impartidos  nos  distintos  grupos,  e  o  grado  de  cumprimento  de

obxectivos e de adquisición de competencias.

Revisarase  a  programación  e  anotaranse  as  modificacions  na  memoria  final  do

Departamento e teranse en conta para a programacion do curso seguinte.

14.2.2  MECANISMO  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA

Mecanismo avaliación e modificación da programación 
didáctica

Escala

(Indicadores de logro) 1 2 3 4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
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17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

Observacións:
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15.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Propoñeranse  actividades  ao  longo  do  curso  en  función  da  oferta  ofrecida  por  diferentes

entidades, fundacións, concello etc e estarán incluida na PXA.

16. CONCRECIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Algúns contidos da ensinanza non poden estar situados nunha area determinada do curriculo,

pois son temas importantes que reclaman a contribucion de todalas areas, cada unha dende a

sua propia perspectiva e especifidade. 

A  continuacion  tratarase  de  exponer  como  van  a  ser  tratados  alguns  de  estes  temas

transversais dende as materias da área de EPVA:

Educación para a saúde e calidade de vida. O lograr un ambiente agradable na    realización

dos traballos da área axudan a xerar comportamentos e actitudes moi positivas para a saude;

fomenta-la orde e limpeza na aula; coñecer e aplica-las normas de seguridade e hixiene no

traballo propicia unha valoración positiva, por parte dos nosos alumnos, da educacion para a

saude.

Educación ambiental. Traballarase especialmente nesta asignatura, fomentando a busca de

solucións  que  eviten  ou  minimicen  o  impacto  ambiental;  valoralo  posible  esgotamento  de

recursos e analizalos inconvenientes que se deriven do uso de cada un dos materiais, e a

repercusión que poida ter nas persoas, animais e plantas, así coma na vida en sociedade.

Valorar a importancia da reciclaxe en todos os ámbitos da nosa vida.

•Educación para o consumidor. Valorar o custo na realizacion dos proxectos artísticos que se

realizan dende as diversas materias do departamento e comparalo co seu uso, analizando as

condicións  técnicas  e  estéticas  que  debe  reunir  para  determinar  as  características  dos

materiais que hai que utilizar; analizar a relación calidade/prezo axudara a desenvolver nos

nosos alumnos e alumnas actitudes de consumidor responsable.

•Educación para a paz. Fomentar o traballo cooperativo; incidir no respecto ás ideas doutros;

apoia-los menos capacitados no desenvolvemento dos proxectos e traballos tanto individuais

como grupais;  desenvolver unha actitude aberta e flexible ante as ideas e os traballos dos

demais axudan a adquirir valores e actitudes que incidan directamente neste tema transversal.

24



•Educación para o ocio. O desenvolvemento e realizacion de actividades relacionadas coas

súas afeccións, como poden ser, visita a museos, visionado de películas, etc poden fomentar

na  vida  cotiá  do  alumnado  o  gusto  pola  realizacion  de  actividades  de  ocio  e  afeccións

relacionadas coa área.

Educación para a igualdade entre ámbolos dous sexos. Fomenta-lo reparto de tarefas nun

plano absoluto de igualdade en función das capacidades, sen distinción de sexo; valorar o

esforzo, as ideas e o traballo dos demais dende unha perspectiva de igualdade son contidos

plenamente enmarcados na area de EPVA que inciden no desenvolvemento dunha educación

para a igualdade de oportunidades de ámbolos dous sexos.

Educación  cívica  e  constitucional.  Analizar  e  valorar  as  implicacións  que  supón  o

desenvolvemento de determinados aspectos relacionados coa área dende unha perspectiva

moral e ética; valorar e analizar dende a perspectiva ética e moral diferentes obras artísticas

situándoas nun momento histórico e tamén tendo en conta a dimensión social e persoal de

cada un.

25


	Departamento didáctico de
	Índice
	1. INTRODUCIÓN
	2. CONTEXTUALIZACIÓN
	3. DESCRICIÓN DO PROXECTO
	4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
	5- OBXECTIVOS
	6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE
	8. RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS
	9.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
	instrumentos de avaliación:
	10. MEDIDA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
	11. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.
	13.1 CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO – PLAMBE.
	13.2 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE TODO O CENTRO.
	13.3 ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.
	14.1 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
	Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente
	14.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
	14.2.1.- Mecanismo de revisión

	Mecanismo avaliación e modificación da programación didáctica

	15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES


