
Instrucións	do	27	de	abril	de	2020,	da	Dirección	Xeral	de	Educación,	Formación		Profesional	e	Innovación	Educa=va	para	
o	 desenvolvemento	 do	 terceiro	 trimestre	 do	 curso	 académico	 2019/20,	 nos	 centros	 docentes	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia. 

	 	 	

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CENTRO: CPR AYALA
CURSO: 6 PRIMARIA
MATERIA: PLÁSTICA
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ Identificar e describir os 
materiais, utensilios e soportes, 
texturas, formas e colores; 
comprobando as posibilidades 
que achegan para a creación 
artística.

▪ Identifica os recursos e os materiais utilizados para 
elaborar unha obra.

▪ CCEC
▪ CCL

▪ Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas 
e cores aplicadas sobre diferentes soportes. ▪ CCEC

▪ Representa, de forma persoal, 
ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que 
configuran a linguaxe visual.

▪ Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con 
dimensións, proporcións, cores e tamaños axeitados. 

▪ CCEC
▪ CAA

▪ Organiza os espazos das súas producións 
bidimensionais, utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio e proporción.

▪ CCEC
▪ CMCT

▪ Analiza e compara as texturas naturais e artificiais, 
así como as texturas visuais e táctiles, sendo capaz 
de realizar  traballos artísticos utilizando estes 
coñecementos. 

▪ CCEC
▪ CMCT

▪ Distingue o tema ou xénero de obras plásticas. ▪ CCEC
▪ CMCT

▪ Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo 
dun bosquexo.

▪ CCEC
▪ CSIEE

▪ Participar con interese, 
coidando e respectando o 
material, os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo a 
iniciativa e a creatividade, 
respectando as normas e as 
regras previamente 
establecidas. 

▪ Valora os elementos e os recursos empregados para 
conseguir o efecto que máis se axuste ao resultado 
final.

▪ CCEC
▪ CSC

▪ Coida e respecta os materiais, os utensilios e os 
espazos utilizados. ▪ CSC

▪ Participa e amosa interese polas actividades 
propostas, colaborando na recollida e na organización 
do material. 

▪ CSC

▪ Amosar interese polo traballo, 
apreciando e valorando a 
correcta realización de 
actividades e a presentación. 

▪ Completa e realiza os debuxos utilizando os 
coñecementos aprendidos. 

▪ CCEC
▪ CSC

▪ Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando 
as normas e indicacións establecidas. 

▪ CSC 

▪ CCEC

▪ Amosa interese polo traballo e a aplicación, 
apreciando a correcta realización dos exercicios e 
actividades.

▪ CSC 

▪ CCEC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
- Esforzo, implicación e interese polo traballo.
- Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.

Instrumentos:
Tarefas realizadas nos dous primeiros trimestres.

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Sempre tendo en conta o carácter continuo, formativo e integrador de todas as áreas. 
A cualificación realizarase, sobre as apredizaxes desenvolvidas durante os dous 
primeiros trimestres do curso,

Cualificación:
• A media dos dous primeiros trimestres 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

 

Alumnado de 
materia 
pendente

Criterios de avaliación:
            

Criterios de cualificación:
             
                            

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Debuxos feitos na súa casa

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen conectividade)

• Valoración dos sentimentos e da necesidade de expresalos xunta coa súa 
familia a través de debuxos, pinturas, acuarela, etc.

• Interese e actitude positiva de respeto cara a estimular no alumnado a 
expresarse a travé da plástica.

• A plástica como forma especial de comunicación.

Materiais e 
recursos Folios, pinturas, lápices,…
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás familias

Para o contacto coas familias:
• Páxina web do centro
• Abalar
•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia correspondente.
• O teléfono

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://colegioayala.com/
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