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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

• Distinguir as diferenzas fundamentais entre as imaxes fixas e en
movemento, clasificándoas seguindo patróns aprendidos

• Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas

• Realizar planos, mapas e carteis, individualmente ; manexando as fer-
ramentas básicas do debuxo xeométrico

• Confecciona planos, e mapas simples coa axuda das ferramentas bá-
sicas

• Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cua-
drícula)

• Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico. • Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo
xeométrico (regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.) 

• Utiliza o trazado de rectas paralelas.

•
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Análise de producións do alumnado

Instrumentos:

1..1.- Producións plásticas

Cualificación final

Media da 1º e 2º avaliacións  mellorada, se procede, polo traballo realizado 
durante a 3º avaliación. 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Todas as actividades propostas serán de repaso e reforzo, pois todo o 
alumnado alcanzou os mínimos propostos na 1º e 2º avaliación. A 
situación de conectividade e circunstancias persoais do alumnado non 
permite avanzar contidos ao longo deste 3º trimestre coas seguridade 
suficiente de que todo o alumnado poida seguir o ritmo de aprendizaxe. 

• Realización de exercicios a través de fichas, audio e vídeo :
a) Coloreado de debuxos
b) Copia dunha obra artística con e sen patrón previo
c) Creación dunha obra artística
d) Recorte de pequenos fragmentos para a elaboración dun produto.
e) Técnicas de expresión: collage
f) Uso de cuadrículas para copiar debuxos e facelos noutra escala.
g) Creación de folletos e carteis.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A situación excepcional que vivimos require de adaptar forzosamente a 
metodoloxía. Afortunadamente, todo o alumnado ten conectividade, se ben 
as condicións da mesma é moi variable, abarcando  dende alumnado con 
disposición de ordenador e tablet para uso persoal con conexión á internet e 
datos ilimitados, ata alumnado que só dispoñen do móbil do proxenitor/a 
con datos limitados. Ademais o material artístico no que dispoñen na casa é 
moi básico o que limita a exploración artística.
A metodoloxía é unidireccional  baseada no envío de tarefas de xeito 
telemático que o alumnado terá que resolver. As explicacións serán feitas por
escrito achegadas ao documento que se envíe co exercicio, se ben, no caso 
de precisar unha explicación máis profunda usaranse os medios telemáticos 
dispoñibles para logralo.

Materiais e recursos

Recursos humanos: mestre.

Recursos materiais  

(a) fichas de traballo

(b) libro de plástica “arts & Crafts primary 5”.

Recursos TICs: 

1. youtube

2. recursostic.educacion.es

3. facebook

4. Instagram
5. Pinterest
6. Divercole.com
7. Krokotak
8. Easy peasy and fun
9. 5 minutes crafts
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Os medios telemáticos para comunicarse serán; 

• ABALAR: para dar avisos ás familias
• Web do centro: para facilitar o acceso ás actividades
• Email: daniaulamusica@gmail.com será o principal medio de comunicación

coas familias.
• App Whatsapp; medio secundario de comunicación e envío de tarefas.
• Webex: medio para realizar videochamadas en caso de que sexa preciso.

Publicidade ABALAR, WEB DO CENTRO, BLOGUES DAS TITORÍAS.
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