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1. Introdución e contextualización 

A materia de Artes Escénicas e Danza debe dotar o alumnado de 
coñecementos, técnicas e procedementos que lle permitan expresarse e crear 
artisticamente a través das linguaxes do teatro e a danza. Para tal fin, os 
alumnos e as alumnas deben comprender e interpretar diferentes linguaxes 
escénicas, así como o devir da historia do teatro e da danza ao longo dos 
séculos; saber mirar as artes escénicas e a danza, comprender a súa 
importancia e verificar os cambios xurdidos no seu desenvolvemento; constatar e 
valorar a creación artística cando se pon ao servizo dunha arte específica, como 
a danza e o teatro; e xerar argumentos nos que se fundamente tanto o camiño 
percorrido polas artes escénicas e a danza como o seu espazo de apoio para 
unha formación integral: física, estética e cultural.  

Doutra banda, é indispensable que o alumnado tome conciencia dos seus 
recursos expresivos e os desenvolva na práctica, mediante a exploración dos 
compoñentes do movemento (corpo, espazo, tempo, enerxía e interrelación); o 
desenvolvemento da súa capacidade de concentración, relaxación e 
autoconciencia corporal; a procura de niveis óptimos de equilibrio psicofísico; a 
aplicación do imaxinario na modelaxe da súa conduta; a estimulación das súas 
habilidades comunicativas; a vivencia e a recreación de situacións dramáticas 
diversas; a exploración dos seus recursos no terreo da oralidade; e o 
desenvolvemento da sensibilidade rítmica e melódica a nivel corporal e vocal. 

É de importancia para a formación do alumnado o coñecemento dos grandes 
cambios xurdidos nas artes escénicas e na danza. Os alumnos e as alumnas 
deberán ser conscientes de como as ideas subxacentes baixo as formas visibles 
(coreografías; danzas populares, preclásicas, clásicas e contemporáneas; 
decorados; bosquexos; figurinos; edificios teatrais e espazos para a 
representación; textos dramáticos; postas en escena, etc.) configuraron múltiples 
xeitos de construír e realizar as artes escénicas e a danza. Tamén deberán 
entender, xa que logo, cada sociedade e cada época; comprender e saber que o 
interese da materia reside tanto en experimentar o potencial expresivo e creativo 
persoal como en entender o modo en que diferentes aspectos da creación foron 
modificados por circunstancias históricas, culturais, rituais, ambientais, técnicas, 
estilísticas ou simbólicas que cada pobo vai incorporando como expresión da 
súa forma de sentir e de pensar. 

A materia permite ir descubrindo cos alumnos e coas alumnas, a través da súa 
propia experiencia, o desenvolvemento das súas capacidades artísticas 
creativas e interpretativas, estudando, así, os aspectos teóricos e prácticos da 
materia. O cúmulo de referentes e a bagaxe formativa deben, finalmente, 
capacitar o alumnado para poder afrontar o seu traballo con maior resolución, 
podendo facer propostas máis brillantes e admitir diferentes interpretacións, ao 
mellorar as súas potencialidades e ao incrementar a súa percepción, 
observación, memorización e concentración, fomentando, así, a mellora da 
propia imaxe e a configuración da súa personalidade.  

Trátase, en esencia, de contribuír á formación integral do alumnado e ao 
enriquecemento do seu acervo cultural, ensinándolle a apreciar tanto a beleza 
das obras, dos espectáculos e das montaxes que ilustraron culturas pasadas 



como as que sustentan o noso século: o conxunto dun legado que, á súa vez, 
deberán transmitir. 

Estrutúrase esta materia en catro bloques: "Común", "Teatro", "Danza" e "Outras 
artes escénicas. 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

Competencias clave do currículo de ESO 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son “capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de 
acadar a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias clave e os criterios de 
avaliación. Deste xeito, facilítase a integración das competencias no currículo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

▪ AEDB1.5.1. Demostra riqueza comunicativa verbal e non verbal. 

▪ AEDB2.3.2. Utiliza a improvisación como medio para explorar a situación, o conflito, o personaxe e a acción. 
▪ AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no tempo, na cultura e no estilo as danzas e os espectáculos vistos previamente na aula. 

▪ AEDB3.3.2. Elabora e presenta con rigor e precisión pequenas estruturas coreográficas, en grupos pequenos, medianos e grandes. 

▪ AEDB4.1.1. Recoñece e describe as artes escénicas e as súas manifestacións. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

▪ AEDB1.3.1. Recoñece e aplica os beneficios experimentados que achegan a danza e o teatro á saúde física e psíquica. 

▪ AEDB2.4.2. Interpreta e memoriza un repertorio variado de teatro en grupo. 

▪ AEDB3.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de danzas en grupo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL 

▪ AEDB1.3.1. Recoñece e aplica os beneficios experimentados que achegan a danza e o teatro á saúde física e psíquica. 

▪ AEDB2.1.1. Recoñece e describe as características dos estilos e das formas de danza e de teatro. 

▪ AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no tempo, na cultura e no estilo as danzas e os espectáculos vistos previamente na aula. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

▪ AEDB1.1.2. Reflexiona sobre as artes escénicas e a danza como un medio de intervención e transformación da realidade e da conciencia social. 

▪ AEDB1.2.1. Valora o legado do patrimonio artístico español, comprendendo a importancia da súa preservación e transmisión. 

▪ AEDB1.6.1. Amosa interese por construír unha personalidade autónoma e independente. 

▪ AEDB2.2.2. Coñece e escenifica os estilos e as técnicas escénicas que fomentan o autocoñecemento, a creatividade, a emoción e a conciencia corporal. 
▪ AEDB2.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do movemento na improvisación teatral. 

▪ AEDB2.3.2. Utiliza a improvisación como medio para explorar a situación, o conflito, o personaxe e a acción. 

▪ AEDB2.4.2. Interpreta e memoriza un repertorio variado de teatro en grupo. 

▪ AEDB3.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de danzas en grupo. 

▪ AEDB3.2.2. Integra pautas de conciencia corporal e de control de movemento traballadas na aula. 

▪ AEDB3.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do movemento na improvisación da súa danza. 



▪ AEDB3.3.2. Elabora e presenta con rigor e precisión pequenas estruturas coreográficas, en grupos pequenos, medianos e grandes. 

▪ AEDB4.1.1. Recoñece e describe as artes escénicas e as súas manifestacións. 
▪ AEDB4.1.2. Recoñece e diferencia as artes escénicas no seu conxunto, en función das súas características específicas e singulares. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

▪ AEDB1.4.1. Analiza e comenta os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas aos que se asistiu, en relación cos contidos estudados. 
▪ AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación dun repertorio variado de teatro en grupo, incorporando a expresión xestual, oral e cinética, e 

desenvolvendo unha partitura escénica. 

▪ AEDB2.2.3. Colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

▪ AEDB2.4.1. Participa en las actividades de grupo. 
▪ AEDB4.1.1. Recoñece e describe as artes escénicas e as súas manifestacións. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

▪ AEDB1.1.1. Coñece e explica a función da danza, o teatro e outras artes escénicas en situacións e contextos diversos (actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc.). 

▪ AEDB1.5.2. Entende as artes escénicas e a danza como un espazo activo de escoita e de diálogo, procurando modos de expresión máis aló da palabra. 
▪ AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación dun repertorio variado de teatro en grupo, incorporando a expresión xestual, oral e cinética, e 

desenvolvendo unha partitura escénica. 

▪ AEDB2.2.3. Colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

▪ AEDB2.4.1. Participa en las actividades de grupo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

AEDB1.1.1. Coñece e explica a función da danza, o teatro e outras artes escénicas en situacións e contextos diversos (actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc.). 

AEDB1.1.2. Reflexiona sobre as artes escénicas e a danza como un medio de intervención e transformación da realidade e da conciencia social. 

AEDB1.2.1. Valora o legado do patrimonio artístico español, comprendendo a importancia da súa preservación e transmisión. 

AEDB1.4.1. Analiza e comenta os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas aos que se asistiu, en relación cos contidos estudados. 

AEDB1.5.2. Entende as artes escénicas e a danza como un espazo activo de escoita e de diálogo, procurando modos de expresión máis aló da palabra. 

AEDB2.1.1. Recoñece e describe as características dos estilos e das formas de danza e de teatro. 

AEDB2.2.2. Coñece e escenifica os estilos e as técnicas escénicas que fomentan o autocoñecemento, a creatividade, a emoción e a conciencia corporal. 

AEDB2.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do movemento na improvisación teatral. 

AEDB2.3.3. Utiliza a improvisación como técnica de creación dramática e teatral 

AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no tempo, na cultura e no estilo as danzas e os espectáculos vistos previamente na aula. 

AEDB3.2.2. Integra pautas de conciencia corporal e de control de movemento traballadas na aula. 

AEDB3.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do movemento na improvisación da súa danza. 

AEDB4.1.2. Recoñece e diferencia as artes escénicas no seu conxunto, en función das súas características específicas e singulares. 

 

 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso  

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente 
planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 10 do Decreto 86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, establecendo a súa correspondencia cos 
contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamento social, solidario, tolerante, 
responsable e asertivo que lle axude a superar inhibicións, medos e obstáculos comunicativos. 

▪ B3.2. Interpretar en grupo danzas a través da aprendizaxe de coreografías, memorizadas e ensaiadas ao 



▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo 

▪ . B3.4. Aliñamento e coordinación corporal.  

▪ B3.5. Relación coa gravidade e enerxía do movemento.  

▪ B3.6. O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco. 

▪ B3.7. Musicalidade e precisión rítmica.  

▪ B3.8. Calidades e dinámicas do movemento. 

▪ B3.9. Estruturas coreográficas 

 

longo do curso. 

▪ B2.4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamento social, solidario, tolerante, 
responsable e asertivo que lle axude a superar inhibicións, medos e obstáculos comunicativos. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza. 

▪ B1.2. Historia da ópera. 

▪ B1.3. Teatro musical.  

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica. 

 

▪ B1.1. Expor de forma crítica a opinión persoal respecto da función das artes escénicas (danza, teatro, circo, 
ópera, etc.) e a súa importancia como medio de expresión de sentimentos, emocións, ideas e sensacións. 

 

▪ B1.9. Beneficios da práctica da danza e o teatro para o desenvolvemento integral das persoas e para a 
mellora da saúde. 

▪ B1.10. A exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos. 

▪ B1.11. Ferramentas de expresión corporal, xestual oral e rítmico-musical. 

▪ B1.10. Exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica. 

▪ B2.1. Paradigmas e escolas de interpretación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B2.5. Técnicas de interpretación e improvisación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe 

▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B3.1. Descrición e análise das formas e os estilos de danza. 

▪ B3.2. Paradigmas e escolas de danza. 

▪ B3.3.Técnicas de danza 

▪ B3.4. Aliñamento e coordinación corporal.  

▪ B3.5. Relación coa gravidade e enerxía do movemento.  

▪ B3.6. O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco. 

▪ B3.7. Musicalidade e precisión rítmica.  

▪ B3.8. Calidades e dinámicas do movemento. 

▪ B3.9. Estruturas coreográficas 

▪ B4.1. Espectáculos escénicos: circo, espectáculos musicais e performance. 

▪ B4.2. Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia. 

▪ B4.3. Importancia da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cine. 

▪ B1.3. Explicar o papel da danza e do teatro para a mellora da saúde física e psíquica a través da súa propia 
experiencia. 
 

▪ B1.5. Desenvolver capacidades e destrezas lingüísticas orais e escritas, non verbais, xestuais e mímicas que 
aumenten o acervo expresivo e o repertorio comunicativo. 

 

 

▪ B2.1. Explicar os estilos e as formas de teatro: textual, xestual, de obxectos, musical e lírico. 
 

▪ B2.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, libres ou cun fin determinado 
e valorar a importancia da improvisación teatral. 

 

 

▪ B3.1. Explicar os estilos (clásica, moderna, española e baile flamenco) e as formas de danza (étnicas e 
populares), en función da historia e das especialidades educativas. 
 

▪ B3.2. Interpretar en grupo danzas a través da aprendizaxe de coreografías, memorizadas e ensaiadas ao 
longo do curso. 
 

▪ B4.1. Explicar as características doutras artes escénicas, a súa evolución ao longo da historia e o seu papel 
na sociedade. 



c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou soc ial. Rexeitar os 
estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os 
conflitos. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.9. Beneficios da práctica da danza e o teatro para o desenvolvemento integral das persoas e para a 
mellora da saúde. 

▪ B1.10. A exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos. 

B1.3. Explicar o papel da danza e do teatro para a mellora da saúde física e psíquica a través da súa propia 
experiencia. 

▪ B1.10. Exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos. 

▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B3.1. Descrición e análise das formas e os estilos de danza. 

▪ B3.2. Paradigmas e escolas de danza. 

▪ B3.3.Técnicas de danza  

▪ B3.4. Aliñamento e coordinación corporal.  

▪ B3.5. Relación coa gravidade e enerxía do movemento. 

▪ B3.6. O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco. 

▪ B3.7. Musicalidade e precisión rítmica.  

▪ B3.8. Calidades e dinámicas do movemento. 

▪ B3.10. Exploración de formas de movemento propias a través da improvisación libre. 

▪ B3.11. Técnicas de improvisación. Improvisación pautada. 

▪ B3.12. Composición coreográfica. 

▪ B1.6. Xerar recursos para desenvolver un maior coñecemento de si mesmo/a e unha personalidade 
autónoma e independente. 

▪ B2.4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamento social, solidario, tolerante, 
responsable e asertivo que lle axude a superar inhibicións, medos e obstáculos comunicativos. 

▪ B3.1. Explicar os estilos (clásica, moderna, española e baile flamenco) e as formas de danza (étnicas e 
populares), en función da historia e das especialidades educativas. 

▪ B3.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, libres ou cun fin 
determinado, e valorar a importancia da improvisación en danza. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza. 

▪ B1.2. Historia da ópera. 

▪ B1.3. Teatro musical.  

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica. 

▪ B1.7. Tradicións escénicas: oriente e occidente. 

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.8. A ópera en Europa, España e Galicia. 

▪ B2.1. Paradigmas e escolas de interpretación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B2.5. Técnicas de interpretación e improvisación. 

▪ B2.6. Técnica vocal: respiración, colocación, apoio e articulación. 

▪ B1.1. Expor de forma crítica a opinión persoal respecto da función das artes escénicas (danza, teatro, circo, 
ópera, etc.) e a súa importancia como medio de expresión de sentimentos, emocións, ideas e sensacións. 

▪ B1.2. Apreciar a importancia do patrimonio español e galego en artes escénicas, e comprender o valor de 
conservar e transmitir o seu legado. 

▪ B2.1. Explicar os estilos e as formas de teatro: textual, xestual, de obxectos, musical e lírico. 

▪ B2.2. Interpretar nun espazo escénico unha peza teatral onde se valoren as destrezas e as habilidades 
adquiridas. 

▪ B3.1. Explicar os estilos (clásica, moderna, española e baile flamenco) e as formas de danza (étnicas e 
populares), en función da historia e das especialidades educativas. 

 



▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B3.1. Descrición e análise das formas e os estilos de danza. 

▪ B3.2. Paradigmas e escolas de danza. 

▪ B3.3.Técnicas de danza 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B2.1. Paradigmas e escolas de interpretación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B2.5. Técnicas de interpretación e improvisación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.6. Técnica vocal: respiración, colocación, apoio e articulación. 

▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.4. Os oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B3.4. Aliñamento e coordinación corporal.  

▪ B3.5. Relación coa gravidade e enerxía do movemento. 

▪ B3.6. O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco. 

▪ B3.7. Musicalidade e precisión rítmica.  

▪ B3.8. Calidades e dinámicas do movemento. 

▪ B3.10. Exploración de formas de movemento propias a través da improvisación libre. 

▪ B3.11. Técnicas de improvisación. Improvisación pautada. 

▪ B3.12. Composición coreográfica. 

 

 
B2.1. Explicar os estilos e as formas de teatro: textual, xestual, de obxectos, musical e lírico. 
B2.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, libres ou cun fin determinado e 
valorar a importancia da improvisación teatral. 
B3.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, libres ou cun fin determinado, 
e valorar a importancia da improvisación en danza. 
 
 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.7. Tradicións escénicas: oriente e occidente. 

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.8. A ópera en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza. 

B1.2. Apreciar a importancia do patrimonio español e galego en artes escénicas, e comprender o valor de 
conservar e transmitir o seu legado. 
B1.4. Realizar unha reflexión sobre os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.11. Ferramentas de expresión corporal, xestual oral e rítmico-musical. 

▪ B1.10. Exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica. 

▪ B1.5. Desenvolver capacidades e destrezas lingüísticas orais e escritas, non verbais, xestuais e mímicas que 
aumenten o acervo expresivo e o repertorio comunicativo. 

▪ B2.1. Paradigmas e escolas de interpretación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 

▪ B1.5. Desenvolver capacidades e destrezas lingüísticas orais e escritas, non verbais, xestuais e mímicas que 
aumenten o acervo expresivo e o repertorio comunicativo. 



iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.11. Ferramentas de expresión corporal, xestual oral e rítmico-musical. 

▪ B1.10. Exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica. 

B2.1. Explicar os estilos e as formas de teatro: textual, xestual, de obxectos, musical e lírico. 
 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou 
a outras culturas do mundo. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza. 

▪ B1.2. Historia da ópera. 

▪ B1.3. Teatro musical.  

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica. 

▪ B1.7. Tradicións escénicas: oriente e occidente. 

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.8. A ópera en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza. 

▪ B1.1. Expor de forma crítica a opinión persoal respecto da función das artes escénicas (danza, teatro, circo, 
ópera, etc.) e a súa importancia como medio de expresión de sentimentos, emocións, ideas e sensacións. 

▪ B1.2. Apreciar a importancia do patrimonio español e galego en artes escénicas, e comprender o valor de 
conservar e transmitir o seu legado. 

▪ B1.4. Realizar unha reflexión sobre os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas. 

 

▪ B2.5. Técnicas de interpretación e improvisación. 

▪ B2.6. Técnica vocal: respiración, colocación, apoio e articulación. 

▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B4.1. Espectáculos escénicos: circo, espectáculos musicais e performance 

▪ B4.2. Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia. 

▪ B4.3. Importancia da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cine. 

▪ B2.2. Interpretar nun espazo escénico unha peza teatral onde se valoren as destrezas e as habilidades 
adquiridas. 

▪ B4.1. Explicar as características doutras artes escénicas, a súa evolución ao longo da historia e o seu papel 
na sociedade. 
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social.Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e á súa mellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪  B1.9. Beneficios da práctica da danza e o teatro para o desenvolvemento integral das persoas e para a 
mellora da saúde. 

▪ B1.10. A exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos.  

B1.3. Explicar o papel da danza e do teatro para a mellora da saúde física e psíquica a través da súa propia 
experiencia. 

▪ B1.6. Xerar recursos para desenvolver un maior coñecemento de si mesmo/a e unha personalidade 
autónoma e independente. 

 

▪ B3.4. Aliñamento e coordinación corporal.  

▪ B3.5. Relación coa gravidade e enerxía do movemento.  

▪ B3.6. O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco. 

▪ B3.7. Musicalidade e precisión rítmica.  

▪ B3.8. Calidades e dinámicas do movemento. 

B3.2. Interpretar en grupo danzas a través da aprendizaxe de coreografías, memorizadas e ensaiadas ao longo 
do curso. 
B3.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, libres ou cun fin determinado, e 
valorar a importancia da improvisación en danza. 
 
 



▪ B3.9. Estruturas coreográficas 

▪ B3.4. Aliñamento e coordinación corporal.  

▪ B3.5. Relación coa gravidade e enerxía do movemento. 

▪ B3.6. O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco. 

▪ B3.7. Musicalidade e precisión rítmica.  

▪ B3.8. Calidades e dinámicas do movemento. 

▪ B3.10. Exploración de formas de movemento propias a través da improvisación libre. 

▪ B3.11. Técnicas de improvisación. Improvisación pautada. 

▪ B3.12. Composición coreográfica. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza. 

▪ B1.2. Historia da ópera. 

▪ B1.3. Teatro musical.  

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica. 

▪ B1.7. Tradicións escénicas: oriente e occidente. 

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.8. A ópera en Europa, España e Galicia. 

. 

▪ B1.1. Expor de forma crítica a opinión persoal respecto da función das artes escénicas (danza, teatro, circo, 
ópera, etc.) e a súa importancia como medio de expresión de sentimentos, emocións, ideas e sensacións. 

▪ B1.2. Apreciar a importancia do patrimonio español e galego en artes escénicas, e comprender o valor de 
conservar e transmitir o seu legado. 

 
 

 

▪ B2.5. Técnicas de interpretación e improvisación. 

▪ B2.6. Técnica vocal: respiración, colocación, apoio e articulación. 

▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.5. Técnicas de interpretación e improvisación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.6. Técnica vocal: respiración, colocación, apoio e articulación. 

▪ B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso. 

▪ B2.4. Os oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B2.2. Interpretar nun espazo escénico unha peza teatral onde se valoren as destrezas e as habilidades 
adquiridas 

▪ B2.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, libres ou cun fin determinado 
e valorar a importancia da improvisación teatral. 

▪  

▪ B3.1. Descrición e análise das formas e os estilos de danza. 

▪ B3.2. Paradigmas e escolas de danza. 

▪ B3.3.Técnicas de danza 

▪ B4.1. Espectáculos escénicos: circo, espectáculos musicais e performance. 

▪ B4.2. Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia. 

▪ B4.3. Importancia da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cine. 

B3.1. Explicar os estilos (clásica, moderna, española e baile flamenco) e as formas de danza (étnicas e 
populares), en función da historia e das especialidades educativas. 
B4.1. Explicar as características doutras artes escénicas, a súa evolución ao longo da historia e o seu papel na 
sociedade. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza. 
▪ B1.1. Expor de forma crítica a opinión persoal respecto da función das artes escénicas (danza, teatro, circo, 

ópera, etc.) e a súa importancia como medio de expresión de sentimentos, emocións, ideas e sensacións. 



▪ B1.2. Historia da ópera. 

▪ B1.3. Teatro musical.  

▪ B1.4. Historia do teatro e da danza. 

▪ B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia. 

▪ B1.6. Elementos básicos da ficción escénica 

▪ B2.1. Paradigmas e escolas de interpretación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B4.1. Espectáculos escénicos: circo, espectáculos musicais e performance. 

▪ B4.2. Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia. 

▪ B4.3. Importancia da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cine. 

▪ B2.1. Explicar os estilos e as formas de teatro: textual, xestual, de obxectos, musical e lírico. 

▪ B4.1. Explicar as características doutras artes escénicas, a súa evolución ao longo da historia e o seu papel 
na sociedade. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galic ia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

▪ B2.1. Paradigmas e escolas de interpretación. 

▪ B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción. 

▪ B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo. 

▪ B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación, 
iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo. 

▪ B2.1. Explicar os estilos e as formas de teatro: textual, xestual, de obxectos, musical e lírico. 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe 
saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, a temporalización, o grao mínimo de  consecución para superar a materia e o 
procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación. 

                        
 4.1. Temporalización dos estándares. 

 

 
ESTÁNDARES DE ÁREA 

 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 
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AEDB1.1.1. Coñece e explica a 
función da danza, o teatro e 
outras artes escénicas en 

situacións e contextos diversos 
(actos da vida cotiá, 

espectáculos, medios de 
comunicación, etc.). 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

        

AEDB1.1.2. Reflexiona sobre 
as artes escénicas e a danza 

como un medio de intervención 
e transformación da realidade e 

da conciencia social. 

x x x x x x x x x x x x 

AEDB1.2.1. Valora o legado do 
patrimonio artístico español, 
comprendendo a importancia 

da súa preservación e 
transmisión. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

X X X X X X 

AEDB1.3.1. Recoñece e aplica X X X X     X X X X 



os beneficios experimentados 
que achegan a danza e o teatro 

á saúde física e psíquica. 

x x x x 

AEDB1.4.1. Analiza e comenta 
os espectáculos de danza, 

teatro e outras artes escénicas 
aos que se asistiu, en relación 

cos contidos estudados. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB1.5.1. Demostra riqueza 
comunicativa verbal e non 

verbal. 

x x x x x x x x 

AEDB1.5.2. Entende as artes 
escénicas e a danza como un 
espazo activo de escoita e de 
diálogo, procurando modos de 
expresión máis aló da palabra. 

x X X X X X X X 

 
AEDB1.6.1. Amosa interese por 

construír unha personalidade 
autónoma e independente. 

X X X X X X X X 
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AEDB2.1.1. Recoñece e 
describe as características dos 
estilos e das formas de danza e 

de teatro. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB2.2.1. Aplica as 
habilidades técnicas necesarias 

nas actividades de 
interpretación dun repertorio 
variado de teatro en grupo, 
incorporando a expresión 
xestual, oral e cinética, e 

desenvolvendo unha partitura 
escénica. 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB2.2.2. Coñece e 
escenifica os estilos e as 
técnicas escénicas que 

fomentan o autocoñecemento, 
a creatividade, a emoción e a 

conciencia corporal. 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB2.2.3. Colabora co grupo 
e respecta as regras fixadas 

para lograr un resultado acorde 
coas súas propias 

posibilidades. 

X X X X  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB2.3.1. Utiliza con rigor os 
elementos e as calidades do 
movemento na improvisación 

teatral. 

x x x x x x x x 

AEDB2.3.2. Utiliza a 
improvisación como medio para 
explorar a situación, o conflito, 

o personaxe e a acción. 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB2.3.3. Utiliza a 
improvisación como técnica de 

creación dramática e teatral 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB2.4.1. Participa en las 
actividades de grupo. 

X X X  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

AEDB2.4.2. Interpreta e 
memoriza un repertorio variado 

de teatro en grupo. 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica 
e sitúa no tempo, na cultura e 

no estilo as danzas e os 
espectáculos vistos 

previamente na aula. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AEDB3.2.1. Interpreta e 
memoriza un repertorio variado 

de danzas en grupo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AEDB3.2.2. Integra pautas de 
conciencia corporal e de control 
de movemento traballadas na 

aula. 

   X X X X  

AEDB3.3.1. Utiliza con rigor os 
elementos e as calidades do 
movemento na improvisación 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    



da súa danza. 

AEDB3.3.2. Elabora e presenta 
con rigor e precisión pequenas 

estruturas coreográficas, en 
grupos pequenos, medianos e 

grandes. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
x 
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AEDB4.1.1. Recoñece e 

describe as artes escénicas e 
as súas manifestacións. 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AEDB4.1.2. Recoñece e 
diferencia as artes escénicas 
no seu conxunto, en función 

das súas características 
específicas e singulares. 

   
 

 
 

  
 

 
 

 

 
  4.2. Concreción dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. COMÚN 

B1.1. Expor de forma crítica a opinión persoal 
respecto da función das artes escénicas (danza, 

teatro, circo, ópera, etc.) e a súa importancia como 
medio de expresión de sentimentos, emocións, 

ideas e sensacións. 
 

AEDB1.1.1. Coñece e explica a función da 
danza, o teatro e outras artes escénicas en 

situacións e contextos diversos (actos da vida 
cotiá, espectáculos, medios de comunicación, 

etc.). 

Debate  
Exposición  

 

B1.2. Apreciar a importancia do patrimonio español 
e galego en artes escénicas, e comprender o valor 

de conservar e transmitir o seu legado. 

 
AEDB1.1.2. Reflexiona sobre as artes 

escénicas e a danza como un medio de 
intervención e transformación da realidade e 

da conciencia social. 

.  
Debate  

Exposición.  
 

 
B1.3. Explicar o papel da danza e do teatro para a 
mellora da saúde física e psíquica a través da súa 

propia experiencia. 

AEDB1.2.1. Valora o legado do patrimonio 
artístico español, comprendendo a 
importancia da súa preservación e 

transmisión. 

 
Exposición oral. 

debate  
 

AEDB1.3.1. Recoñece e aplica os beneficios 
experimentados que achegan a danza e o 

teatro á saúde física e psíquica. 

.  
Debate.  

Exposición oral.  
Dramatización 

 

AEDB1.4.1. Analiza e comenta os 
espectáculos de danza, teatro e outras artes 
escénicas aos que se asistiu, en relación cos 

contidos estudados. 

 
Exposición.  
Proba oral.  

 

B1.4. Realizar unha reflexión sobre os espectáculos 
de danza, teatro e outras artes escénicas. 

 
AEDB1.5.1. Demostra riqueza comunicativa 

verbal e non verbal. 

 
Presentación.  

 

B1.5. Desenvolver capacidades e destrezas 
lingüísticas orais e escritas, non verbais, xestuais e 

mímicas que aumenten o acervo expresivo e o 
repertorio comunicativo. 

AEDB1.5.2. Entende as artes escénicas e a 
danza como un espazo activo de escoita e de 
diálogo, procurando modos de expresión máis 

aló da palabra. 
 
 

 
 

Dramatización.  
 

B1.6. Xerar recursos para desenvolver un maior 
coñecemento de si mesmo/a e unha personalidade 

autónoma e independente. 
 

AEDB1.6.1. Amosa interese por construír 
unha personalidade autónoma e 

independente. 

Debate.  
Exposición oral.  
Dramatización 

 

Bloque 2. TEATRO 

 
B2.1. Explicar os estilos e as formas de teatro: 
textual, xestual, de obxectos, musical e lírico. 

 
 

AEDB2.1.1. Recoñece e describe as 
características dos estilos e das formas de 

danza e de teatro. 

Cuestionario.  
Proba escrita.  

B2.2. Interpretar nun espazo escénico unha peza 
teatral onde se valoren as destrezas e as 

habilidades adquiridas. 
 
 

AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas 
necesarias nas actividades de interpretación 

dun repertorio variado de teatro en grupo, 
incorporando a expresión xestual, oral e 
cinética, e desenvolvendo unha partitura 

escénica. 

 
 

Dramatización 
 

AEDB2.2.2. Coñece e escenifica os estilos e 
as técnicas escénicas que fomentan o 

autocoñecemento, a creatividade, a emoción 

 
Caderno de clase.  

dramatización 



e a conciencia corporal.  

AEDB2.3.1. Utiliza con rigor os elementos e 
as calidades do movemento na improvisación 

teatral. 

 
dramatización 

 

B2.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha 
secuencia de movementos, libres ou cun fin 

determinado e valorar a importancia da 
improvisación teatral. 

AEDB2.3.2. Utiliza a improvisación como 
medio para explorar a situación, o conflito, o 

personaxe e a acción. 

 
dramatización 

 

 AEDB2.3.3. Utiliza a improvisación como 
técnica de creación dramática e teatral 

 
dramatización 

 

 
 

B2.4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas 
que fomenten un comportamento social, solidario, 
tolerante, responsable e asertivo que lle axude a 

superar inhibicións, medos e obstáculos 
comunicativos. 

AEDB2.4.1. Participa en las actividades de 
grupo. 

 
dramatizacón 

 

AEDB2.4.2. Interpreta e memoriza un 
repertorio variado de teatro en grupo. 

dramatización 

Bloque 3. DANZA 

 
 

B3.1. Explicar os estilos (clásica, moderna, 
española e baile flamenco) e as formas de danza 
(étnicas e populares), en función da historia e das 

especialidades educativas. 
 
 

AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no 
tempo, na cultura e no estilo as danzas e os 

espectáculos vistos previamente na aula. 

 
Caderno de clase.  

Proba escrita.  
 

B3.2. Interpretar en grupo danzas a través da 
aprendizaxe de coreografías, memorizadas e 

ensaiadas ao longo do curso. 

AEDB3.2.1. Interpreta e memoriza un 
repertorio variado de danzas en grupo. 

Cuestionario.  
Coreografía 

 

 AEDB3.2.2. Integra pautas de conciencia 
corporal e de control de movemento 

traballadas na aula. 

 
Coreografía 

 

 
B3.3. Demostrar a capacidade para improvisar unha 

secuencia de movementos, libres ou cun fin 
determinado, e valorar a importancia da 

improvisación en danza. 

AEDB3.3.1. Utiliza con rigor os elementos e 
as calidades do movemento na improvisación 

da súa danza. 

 
 
 

Coreografía 

 AEDB3.3.2. Elabora e presenta con rigor e 
precisión pequenas estruturas coreográficas, 
en grupos pequenos, medianos e grandes. 

Coreografía 

Bloque 4. OUTRAS ARTES ESCÉNICAS 

B4.1. Explicar as características doutras artes 
escénicas, a súa evolución ao longo da historia e o 

seu papel na sociedade. 

AEDB4.1.1. Recoñece e describe as artes 
escénicas e as súas manifestacións. 

 
Cuestionario.  
Exposicións.  

 

 AEDB4.1.2. Recoñece e diferencia as artes 
escénicas no seu conxunto, en función das 

súas características específicas e singulares. 

Cuestionario.  
Exposicións.  

 

 
  4.3. Grao mínimo de consecución dos estándares. 

 
AEDB1.1.1. Coñece e explica a función da danza, o teatro e outras artes escénicas en situacións e contextos diversos (actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc.). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non coñece/Non explica Coñece e explica de forma irregular Explica e coñece regularmente Recoñece e explica decote 

 
AEDB1.1.2. Reflexiona sobre as artes escénicas e a danza como un medio de intervención e transformación da realidade e da conciencia social 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non reflexiona ou faino moi 
marxinalmente 

Reflexiona algunhas veces A súa reflexión é habitual Faino sempre 

 
AEDB1.2.1. Valora o legado do patrimonio artístico español, comprendendo a importancia da súa preservación e transmisión. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai Manifesta certa valoración pero de 
forma irregular  

Valora normalmente Valórao e compréndeo en todo momento, 
manifestando unha vocación inequívoca 

 
AEDB1.3.1. Recoñece e aplica os beneficios experimentados que achegan a danza e o teatro á saúde física e psíquica. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non os recoñece ou faino moi 
deficientemente 

Recoñéce e aplic parcialmente Recoñece e aplica en ocasións Recoñece e aplica decote  

 
AEDB1.4.1. Analiza e comenta os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas aos que se asistiu, en relación cos contidos estudados. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 



Non os analiza nin comenta. Analiza e comenta superficiamente Analiza e comenta e amosa 
vontade de mellora 

Manifesta un alto grao de perspicacia nas súas 
análises 

 
AEDB1.5.1. Demostra riqueza comunicativa verbal e non verbal. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai Faino en algunhas ocasións Faino con certa frecuencia 
e de forma bastante axeitada 

Faino en moitas ocasións  e de forma axeitada ó 
contexto 

 
AEDB1.5.2. Entende as artes escénicas e a danza como un espazo activo de escoita e de diálogo, procurando modos de expresión máis aló da palabra. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Manifesta moitas dificultades Ás veces Fundamentalmente si Sempre 

 
AEDB1.6.1. Amosa interese por construír unha personalidade autónoma e independente. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o amosa ou faino moi 
dificilmente. 

Manifesta  a vontade pero faino de 
forma irregular. 

Frecuentemente.  En todo momento 

 
AEDB2.1.1. Recoñece e describe as características dos estilos e das formas de danza e de teatro. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Manifesta severas dificultades de 
recoñecemento, interpretación e 

inferencia a partir dos datos. 

Faino cun grado moderado de 
corrección. 

Manifesta un recoñecemento 
crecente 

Manifesta un alto grao de competencia  na 
interpretación e coñecemento 

 

AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación dun repertorio variado de teatro en grupo, incorporando a expresión xestual, oral e cinética, e 

desenvolvendo unha partitura escénica. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non as aplica Manifesta certo grao de autonomía  
pero de xeito irregular 

Manifesta certo grao de 
autonomía   

Manifesta moita autonomía, habilidade e 
creatividade. 

 

AEDB2.2.2. Coñece e escenifica os estilos e as técnicas escénicas que fomentan o autocoñecemento, a creatividade, a emoción e a conciencia corporal. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non, ou o fai de maneira 
incorrecta e confusa 

Manifesta certa familiaridade no seu 
uso pero con dificultades 

Faino de maneira frecuente. Coñece e escenifica de forma maxistral 

 
AEDB2.2.3. Colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non colabora e raramente 
respecta 

Faino de maneira irregular  Faino de maneira regular e 
frecuente 

Faino decote 

 
AEDB2.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do movemento na improvisación teatral. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou faino con numerosas 
eivas expresivas 

Faino con certas dificultades Faino frecuentemente e 
manifesta bastante 

capacidade para recoñece-los 
trazos a imitar 

Faino frecuentemente e denota unha alta 
capacidade. 

 
AEDB2.3.2. Utiliza a improvisación como medio para explorar a situación, o conflito, o personaxe e a acción. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou faino con numerosas 
eivas expresivas 

Faino con certas dificultades  Faino frecuentemente e 
manifesta bastante 

capacidade para recoñece-los 
trazos a imitar 

Faino con frecuencia e denota unha alta 
capacidade. 

 
AEDB2.3.3. Utiliza a improvisación como técnica de creación dramática e teatral 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non consegue improvisar. Realízaos en ocasións. Manifesta 
algunhas eivas na súa 

improvisación 

Realízaos con frecuencia  
 

Realízaos con frecuencia adecuación   

 
AEDB2.4.1. Participa en las actividades de grupo. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Nunca Esporadicamente Con moita frecuencia. Participa e colabora co grupo sempre. 

 

AEDB2.4.2. Interpreta e memoriza un repertorio variado de teatro en grupo 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Amosa serias dificultades e unha 
deficiencia expresiva que revela 

un déficit dos coñecementos 
axeitados 

Faino de forma progresivamente 
axeitada pero amosando algunhas 

irregularidades e vacilacións. 

Denota unha clara vontade de 
progreso e de corrección dos 

erros. 

Manifesta unha gran capacidade de recoñecemento e mellora a partires 
de coñecementos ben interiorizados. 

 
AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no tempo, na cultura e no estilo as danzas e os espectáculos vistos previamente na aula. 



INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

O seu recoñecemento e 
clasificación son claramente 

deficientes 

Faino con certo grao de corrección 
pero de forma parcial. 

Reoñece normalmente. Recoñece e clasifica sen erros 

 
AEDB3.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de danzas en grupo. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou con moitas dificultades só en ocasións e so algunhas con certa frecuencia Sempre 

 
AEDB3.2.2. Integra pautas de conciencia corporal e de control de movemento traballadas na aula. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Manifesta serias dificultades de 
integración 

Manifesta certa capacidade de 
integración e uso pero de maneira 

parcial 

Manifesta unha clara 
capacidade e unha valoración 
positiva  do seu coñecemento 

Manifesta unha óptima capacidade no seu uso,e 
recoñecemento e unha valoración moi positiva 

das súas funcións.  

 
AEDB3.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do movemento na improvisación da súa danza. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou faino moi confusa e 
incorrectamente 

Faino frecuentemente, pero dunha 
maneira pouco sistemática. 

Faino con regularidade Sempre  

 
AEDB3.3.2. Elabora e presenta con rigor e precisión pequenas estruturas coreográficas, en grupos pequenos, medianos e grandes. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou faino  marxinalmente. Faino en ocasións Faino con certa frecuencia Faino moi habitualmente 

 
AEDB4.1.1. Recoñece e describe as artes escénicas e as súas manifestacións. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non, ou manifesta pouco interese Faino moderadamente Recoñece e describe 
habitualmente 

Faino sempre. 

 
AEDB4.1.2. Recoñece e diferencia as artes escénicas no seu conxunto, en función das súas características específicas e singulares. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non / de xeito moi precario Parcialmente En ocasións Habitualmente 

 
 

 

5. Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

 

Estas orientacións son propostas metodolóxicas que pretenden traballar por competencias a materia de Artes Escénicas e Danza. Pero para concretar os 
métodos didácticos, hai que ter en conta que a orixinalidade do docente ante o que el considere máis oportuno para alcanzar a meta desexada, e ante os 
condicionantes nos que desenvolve a súa tarefa, é algo fundamental que supera na práctica calquera proposta teórica. O docente debe ter presente para a 
aprendizaxe competencial do alumno que debe ser promotor, orientador, facilitador, promovendo métodos consistentes en tarefas cun obxectivo concreto que 
o alumno resolva facendo uso das súas competencias. Esta aprendizaxe competencial verase incrementado con propostas de traballo que utilicen variadas 
técnicas inherentes ás artes escénicas e a través da diversidade nas actividades deseñadas. Ditas propostas orientaranse á formación integral do alumno xa 
que contribuirán ao desenvolvemento das súas capacidades comunicativas, expresivas e a recibir ideas propias ou alleas, mellorando ao mesmo tempo a 
súa capacidade para a resolución de problemas e a súa autonomía persoal. O tipo de tarefas propostas debe contar co nivel do que parte o alumnado, en 
xeral, como grupo, e tamén individualmente, favorecendo así a atención á diversidade. Esta gradación das tarefas favorecerá especialmente a competencia 
de aprender a aprender, xa que a autonomía do estudante irá crecendo, ao paso que se vai enfrontando a tarefas máis complexas, partindo das máis 
sinxelas. A práctica desas tarefas irá permitindo que o estudante solicite tarefas cada vez máis complexas, de acordo co seu nivel de aprendizaxe que irá en 
aumento. Factor necesario para a motivación é que as tarefas ou as situacións que se expoñan sexan aquelas que permitan poñer en xogo os seus 
coñecementos en contextos reais e diversos, é dicir, ante situacións posibles. Se referimos que as tarefas son graduadas tendo en conta o nivel do alumno e 
o do grupo no que se desenvolve o proceso de ensino-aprendizaxe, é tamén porque, ademais das tarefas individuais, cobran especial relevancia os traballos 
colectivos. Nestes desenvolverase especialmente a competencia social e cívica, e tamén, como non, o sentido de iniciativa e emprendemento. É no traballo 
en grupo onde se aprende o respecto, a toma de acordos, a asunción de roles, e a coordinación para conseguir un obxectivo. As estratexias interactivas 
serán as que permitan precisamente a comunicación entre os membros do grupo e tamén, ao informar do traballo ou compartilo co resto da clase. 
Inevitablemente, para a recollida de información póñense en práctica as competencias lingüística, dixital e matemática-científica, e ao compartila tamén, 
necesariamente as dúas primeiras. A primeira polo contido que se debe compartir e a segunda polos medios que se utilizan para esa transmisión de 



información. E neste sucinto repaso das competencias dentro do apartado metodolóxico queda a última, aínda que o contido da maior parte de tarefas e 
situacións que se van a expor ha de ter inequivocamente que ver coa competencia en conciencia cultural, a cultura do feito escénico. Para facer accesible, 
suxestivo e eficaz a aprendizaxe do mundo formal das Artes Escénicas e a Danza de futuros estudantes de Ensinos Artísticos ou público formado e 
preparado para valorar a arte escénica, debemos abordar a materia tendo en conta tanto o método como a forma de presentala, para saber captar a atención 
do alumnado, espertar o seu interese e desenvolver a súa curiosidade no mundo dos espectáculos escénicos. O método didáctico que se propón é o de “aula 
taller”, que combina clases prácticas e teóricas entendéndose de maneira interdisciplinar. Este é o gran reto dunha mater ia teórico-práctica, que deberá ser 
eminentemente artística e creativa. Ademais, farase fincapé na necesidade de ver a súa evolución histórica, coas súas principais manifestacións, os seus 
autores e obras características, para ter unha visión de conxunto acertada. Especial interese terán os soportes audiovisuais que exemplifiquen os contidos e 
permitan unha plena comprensión dos mesmos, así como a experiencia práctica tanto do docente como dos alumnos. En todos os bloques de contido 
pódense expor facilmente tarefas que se poden presentar como proxectos, plans de acción, uns individuais, outros colectivos, onde o estudante, ante unha 
situación real, posible, verosímil, reflexione, critique, elabore hipótese e desenvolver tarefas de investigación aplicando coñecementos e habilidades, á vez 
que asume responsabilidades por ter que desenvolver o traballo en grupo ou por ter que facelo individualmente. A selección e o deseño das tarefas e 
materiais ha de propiciar, como non podía ser doutra maneira, o uso de TIC, ademais da coordinación entre o profesorado sobre esta metodoloxía. 

 
 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Materiais e recursos didácticos 

A selección dos materiais docentes curriculares tratarán de someterse aos seguintes criterios: 

1. Adecuación ao contexto educativo do centro. 

2. Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados da programación. 

3. Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, presenza dos diferentes tipos de contido e inclusión de temas transversais. 

4. Acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna de cada materia. 

Atendendo a estes, poderanse utilizar os seguintes recursos didácticos: 

1. Apuntamentos a partir do manual de referencia: Artes escénicas y danza, Motos, Navarro e outros, 2016 Editorial algar 

2. Taller de teatro y danza, motos, Navarro e outros, 2018, Octaedro 

3. Revistas especializadas 

4. Coleccións de gravacións e DVD 

5. Programas de televisión especializados, This is opera 

6. Canón, pantalla 

7. Creación dun espazo escénico: Salón de actos 

 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

7.1 Criterios de avaliación 
 

 
Considerando que os Bloques de contidos desta materia teñen un peso moi importante  na súa vertente práctica, é preciso 

utilizar uns instrumentos de cualificación perfectamente adaptados ás actividades lóxicas relacionadas coas Artes 

Escénicas . Así, os distintos criterios de cualificación utilizaranse en primeiro lugar considerando que en todos os bloques 

hai parte teórica e práctica e que han de utilizarse distintos mecanismos de cualificación.  

Son importantes os seguintes INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 



a) A Observación . Tanto do traballo diario de os alumnos como a análise das súas tarefas individuais e de equipo 

realizadas por aqueles serán fundamentais á hora de avaliar e cualificar, considerando que na nosa materia ha de ser o 

máximo instrumento. 

b) A realización de probas escritas, orais e de realización práctica . Utilizaranse non só para cualificar o alumno, senón 

tamén para contemplar o grao de consecución dos obxectivos xerais da materia e poder así informar o alumno sobre o seu 

grao de progreso.  

c) Outros instrumentos de avaliación . A participación na produción de montaxes ao longo do curso, ben como práctica en si 

das clases ou como mostra ante un público do centro ou mesmo externo ao centro. A realización de actividades de 

indagación (será moi importante neste caso a utilización das novas tecnoloxías, audiovisuais, fotografía, plástica, música, 

etc., como auxiliares nas artes escénicas), a participación en producións de clase para o Centro ou institucións, debates, 

charlas e calquera outro elemento que poida cumprir fins didácticos na nosa materia. Valoraranse en todos os casos, 

ademais dos coñecementos teóricos e prácticos, de acordo con os criterios de avaliación e os obxectivos da materia, a 

atención e o comportamento na aula e nos espectáculos e actividades que o grupo realice dentro e fóra do centro, o traballo 

na clase e na casa, o interese e a actitude positiva ante a materia, a asistencia e a puntualidade, o esforzo e o espírito de 

superación necesario para salvar inconvenientes, dificultades persoais, psicolóxicas... e de traballo. –  

 

Sistema de cualificación  

Atenderase á progresión do alumno ao longo do curso.  
Para obter o aprobado a media entre as tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5. 
Terase en conta á hora de avaliar ao alumno: 
 - A asistencia e a puntualidade a clase. 
 - O grao de participación nos exercicios.  
- O exercicio da disciplina persoal e a constancia no traballo diario 
 - A participación e voluntariedade nas clases, expondo exercicios voluntarios e complementarios aos 
obrigatorios.  
- A colaboración activa comentando os exercicios realizados nas clases. 
 - A boa disposición  na participación en actividades complementarias e/ou extraescolares relacionadas coas 
Artes escénicas no Instituto e fóra del.  
- O alumno estará sometido a avaliación continua. Non fará, en principio, exames teóricos de tipo clásico pero si 
os fará, prácticos, en relación aos exercicios que se realicen na clase:  
- Deberá interpretar escenas de obras coñecidas aplicando as técnicas aprendidas. 
 - Lerá e analizará polo menos unha obra completa de teatro que se traballará na clase, se o tempo o permíte e 
atendendo a a marcha do curso. 
 - Realizará comentarios crítico teatral e de escenas ou obras completas que leamos ou vexamos representar. 
 - Elaborará exposicións orais en grupo ou individualmente sobre temas relacionados cos contidos teóricos da 
materia.  
- Recollerá as explicacións dos compañeiros e da profesora nun caderno de apuntamentos sobre a historia do 
teatro, os termos teatrais, técnicas interpretativas....e dicir, sobre os contidos teóricos.  

 

Recuperación de avaliación 

 O que non supere a avaliación terá un exame de recuperación no seguinte trimestre. A cualificación desta 
recuperación será a que compute para facer a media entre avaliacións. A nota da recuperación deberá ser igual 
ou superior a 5. 
 
  Cando o/a alumno/a aprobado/a obteña de media en calquera avaliación unha cualificación decimal superior a 
0,5 poderase redondear á alza, sempre que demostre interese pola materia, participación activa na clase e 
realizase os traballos propostos. 
 

  Cualificación final na avaliación ordinaria de xuño 

A nota da avaliación ordinaria establecerase segundo a nota media entre as tres avaliacións, sempre que o 
alumno teña dúas avaliacións aprobadas cun 5 e a terceira cun 3 ou máis. O resultado da nota media deberá 



ser un 5 como mínimo para aprobar o curso. 
 
  Os/as alumnos/as que suspenden terán un exame final con todos os contidos. A nota para aprobar será 
igualmente 5.  
 
  O alumnado que desexe subir a nota final de curso, baixo a súa responsabilidade, tamén se presentará ao 
exame final, sendo a súa cualificación final a que obteña nesta proba global.  

 

 

7.2  Criterios de cualificación 

Criterios de cualificación 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo diario en clase a través da supervisión dos exercicios programados do 
seguinte xeito: 

 

a) Rexistro de actividades: valoraranse con ata un punto positivo o negativo en función do grao de cumprimento das tarefas encomendadas 

  

 

 

A cualificación dos contidos mediante os procedementos de avaliación mencionados farase de acordo coa seguinte ponderación dos estándares: 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS PONDERACIÓN 

AEDB1.1.2. Reflexiona sobre as artes escénicas e a danza como un 

medio de intervención e transformación da realidade e da conciencia 

social. 

5 % 

AEDB1.3.1. Recoñece e aplica os beneficios experimentados que 

achegan a danza e o teatro á saúde física e psíquica. 

5 % 

AEDB1.5.1. Demostra riqueza comunicativa verbal e non verbal. 10 % 

AEDB1.5.2. Entende as artes escénicas e a danza como un espazo 

activo de escoita e de diálogo, procurando modos de expresión máis 

aló da palabra. 

5 % 

AEDB2.1.1. Recoñece e describe as características dos estilos e das 

formas de danza e de teatro. 

5 % 

AEDB2.2.3. Colabora co grupo e respecta as regras fixadas para 

lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

5 % 

AEDB2.3.2. Utiliza a improvisación como medio para explorar a 

situación, o conflito, o personaxe e a acción. 

5 % 

  AEDB2.3.3. Utiliza a improvisación como técnica de creación 

dramática e teatral 

10 % 

AEDB2.4.1. Participa nas actividades de grupo. 15% 

AEDB2.4.2. Interpreta e memoriza un repertorio variado de teatro en 

grupo. 

15 % 

PONDERACIÓN TOTAL ESTÁNDARES BÁSICOS 80% 

ESTÁNDARES NON BÁSICOS 



7.3 Criterios de promoción 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente. 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Programa  a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis educativas.   

  2.  Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu desenvolvemento.   

  3.  Selecciona e secuencia de xeito progresivo os contidos da programación de aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos. 

  

  4.  Programa actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.   

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, preparando actividades e recursos axeitados á programación de aula e ás necesidades 
e os intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento 
do progreso de aprendizaxe dos seus alumnos. 

  

  7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que podan ter contidos afíns á súa disciplina.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade.   

  2.  Plantexa situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos…).   

  3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais eou coa súa funcionalidade.    

AEDB1.6.1. Amosa interese por construír unha personalidade 

autónoma e independente. 

2,5% 

AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades 

de interpretación dun repertorio variado de teatro en grupo, 

incorporando a expresión xestual, oral e cinética, e desenvolvendo unha 

partitura escénica. 

2,5% 

AEDB2.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do 

movemento na improvisación teatral. 

2,5% 

AEDB3.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de danzas en 

grupo. 

2,5% 

AEDB3.2.2. Integra pautas de conciencia corporal e de control de 

movemento traballadas na aula. 

2,5% 

AEDB3.3.2. Elabora e presenta con rigor e precisión pequenas 

estruturas coreográficas, en grupos pequenos, medianos e grandes. 

2,5% 

AEDB4.1.1. Recoñece e describe as artes escénicas e as súas 

manifestacións. 

2,5% 

AEDB4.1.2. Recoñece e diferencia as artes escénicas no seu conxunto, en 

función das súas características específicas e singulares. 

2,5% 

PONDERACIÓN TOTAL ESTÁNDARES NON BÁSICOS 20% 
 

Criterios de promoción 

O alumno promocionará cando consiga a cualificación de aprobado, isto é, cando obteña cinco ou mais puntos na cualificación en calquera das convocatorias 

determinadas a tal efecto. 



  4.  Informa sobre os progresos acadados e as dificultades atopadas.    

  5.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.   

  6.  Estimula a participación activa dos estudantes en clase.   

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, 
esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.   

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica.    

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar os contidos na aula.   

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída cos estudantes.   

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito ordenado e comprensible para os alumnos.   

  8.  Plantexa actividades que permitan acadar os estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa.   

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de curso para axustar a programación ao nivel dos estudantes.   

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.   

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na aula e fóra dela.   

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e o xeito de melloralas.   

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e actividades dos alumnos e dá pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que atenda de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos.   

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.   

  8.  Propón novas actividades que facilites a adquisición de obxectivos cando estes non teñan sido acadados suficientemente.   

  9.  Propón novas actividades de máis nivel cando os obxectivos teñan sudo acadados con suficiencia.   

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o nivel dos estudantes, etc.   

11.  Emplea diferentes medios para informar dos resultados aos estudiantes e ás familias.   

   

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación 
e avaliación das materias pendentes  

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

Non se dáo caso nesta materia. 

10. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados  

Deseño da avaliación inicial 

Permite coñecer cal é a situación de partida e actuar desde o principio de maneira axustada ás necesidades, intereses e posibilidades do alumnado. 
Realízase ao principio do curso para orientar sobre a programación, metodoloxía a utilizar, organización da aula, actividades recomendadas, etc. 
Utiliza distintas técnicas para establecer a situación e dinámica do grupo clase en conxunto e de cada alumno individualmente.Os procedementos de avaliación inicial 
utilizados: 

− Observación directa: nas primeiras semanas do curso, mediante a participación nas actividades programadas e ponderando os coñecementos e capacidades 
dos alumnos. 

− Probas escritas específicas, que serán de dous tipos:  
a) Comprensión lectora: a partir dun texto seleccionado para o nivel educativo  
b) Expresión: na que o alumno poda determinar con certo grao de fiabilidade a súa competencia expresiva (cohesión, coherencia e adecuación textuais, 

competencia léxica, corrección ortográfica, etc.) . 

Trátase entón de privilexiar como criterio o nivel de asimilación dos aspectos fundamentais e instrumentais da materia, fronte a cuestións de carácter conceptual 
máis específicos, por considera-los primeiros máis reveladores das condicións iniciais dos alumnos e máis susceptibles de medidas correctoras excepcionais 



Medidas individuais e colectivas 

Os resultados da avaliación inicial servirán para establecer os coñecementos previos do grupo, que deberán ser precisados ao principio de cada unidade, co fin de 
moderar a temporalización prevista na programación Individualmente servirán para determinar as necesidades de apoio ou reforzo de alumnos que presenten 
dificultades.  

11. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos alumnos que precisen medidas de atención especiais e elaboraranse 

actividades ó seu nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise os alumnos de primeiro e 
segundo curso da ESO. 

En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da dispoñibilidade do centro (tanto persoal como material) poden facerse 
agrupamentos específicos para tal fin. 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso. 

Elementos transversais que se traballarán 

• Comprensión lectora. 
A práctica da lectura e afianzamento das estratexias de comprensión de diversos tipos de textos é inherente ó desenvolvemento da materia, constitúe unha 

actividade cotiá do traballo de clase, e debe ser un obxectivo fundamental neste curso polo seu valor determinante da actividade académica posterior. Así queda 
reflectido nos criterios de avaliación B2.1., B2.2., B3.1., B3.2., B3.4., B4.1., e B4.2. e nos seus correspondentes estándares de aprendizaxe. Conscientes da súa 
importancia e das deficiencias que moitos alumnos aínda presentan ó respecto neste curso, habilitarase expresamente, e con independencia das restantes actividades 
realizadas ó longo do curso, unha hora semanal para a lectura colectiva de obras de literatura xuvenil sobre as que logo deberán facer os correspondentes resumes.  

• Expresión oral e escrita. 
Constitúen obxectivos igualmente prioritarios na área de Lingua Castelá e Literatura todas aquelas estratexias conducentes a mellorar as capacidades expresivas tanto 
orais como escritas do alumnado dende unha perspectiva que favoreza a reflexión crítica e a progresiva capacidade de autocorrección das súas producións lingüísticas,  
como  se manifesta nos criterios de avaliación B1.2., B1.3., B1.4., B1.5., B2.3., B2.4., B3.1., B3.7. e  B4.3. e nos seus correspondentes estándares de aprendizaxe.      

 

• Comunicación audiovisual. 
A comunicación audiovisual está vinculada a instrumentos de exposición e de recollida de información como pizarra dixital, internet, audicións de poemas e 

fragmentos literarios, etc.  que deben integrarse na práctica docente cando a súa produtividade didáctica así o recomende, e no traballo do alumno como un elemento 
favorecedor da práctica de aprendizaxe 
 

• Tecnoloxías da información e da comunicación. 
O fomento das TIC está presente a través dos criterios de avaliación B2.1., B2.2., B2.4., B3.2. e B3.5., nos que se especifica a conveniencia de valerse de materiais en 
soporte dixital para a recollida de información e para a participación en proxectos sobre algún tema do curriculo tantos na área de Lingua como na de Literatura, que 
deben ser parte sustancial do proceso avaliador. 

 

• Emprendemento. 
Fomentaranse actividades que lles permitan ós alumnos  consolidar o espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 
traballo en equipo e o sentido crítico, valores ós que fan referencia exprese, dun ou doutro xeito, os criterios de avaliación B1.2., B1.4., B1.5., B2.2., B2.4., B3.1., B3.5., 
B3.7. e B4.3. 
 

• Educación cívica e constitucional 
A materia de Lingua Castelá e Literatura constitúe un ámbito moi relevante para fomentar comportamentos  non sexistas, racistas ou  xenófobos, así como os valores de 
liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo, e a resolución pacífica de conflitos. Ditos valores pode ser obxecto de tratamento mediante a selección de textos que incidan 
positivamente sobre estas cuestións ou permitan o seu tratamento  crítico. Por outra banda, a práctica do diálogo e do debate deberán promover as condutas 
respectuosas cara ós demais e a interiorización da liberdade de expresión como valor fundamental da convivencia democrática.  

13. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 



Asistencia a obras de teatro. 

- Semana das Letras (exposicións, concursos literarios, teatro…) 
- Certame Literario “Letras Galegas” nas modalidades de relato, poesía  
- Conferencia dun escritor ou actor ou músico. 

  

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

A programación didáctica poderá revisarse ó remate de cada avaliación, no que se contrastarán os indicadores de logro establecidos no apartado 8 e se analizarán os 
resultados académicos obtidos no trimestre. Se na avaliación do proceso de ensino e da práctica docente ou na avaliación do resultados académicos se aprecia a 
necesidade de modificar a programación nalgún aspecto, precisará o visto bo do departamento e virá seguido da comunicación á xefatura de estudos.  

 


