
PROGRAMACIÓN PINTOR AO TEU PINCEL

INTRODUCCIÓN:

Tras apreciar o gusto dos nenos e nenas pola pintura cos proxectos da Personaxe adicados á 

pintura, e vendo que o proxecto de historia gustoulles  decidimos apostar por este novo proxecto , que 

consistirá en facer un percorrido pola historia da arte a partires das obras de diferentes autores das 

diferentes épocas dende a Prehistoria ata os nosos días.

OBXECTIVOS:

 Tomar conciencia de distintas formas de apreciar a realidade

  Iniciarse no vocabulario artístico.

 Recoñecer e utilizar a  linguaxe  plástica como instrumento de comunicación, para representar 

a realidade e o  mundo imaxinario.

 Apreciar as diferencias entre os diferentes artistas e épocas históricas.

 Identificar algunha obra co seu autor .

 Buscar información sobre as obras.

 Participar de forma activa na dinámica de traballo.

 Saber pedir axuda. Ser capaz de aceptala.

CONTIDOS:

 Toma de conciencia das diferentes representacións artísticas

 Recoñecemento de vocabulario  relacionados coa plástica e as obras artísticas

 Diferenciación das diferentes etapas e movementos artísticos

 Asociación do autor con algunha das súas obras.

 Busca de información fiable sobre as obras e os seus autores.

 Realización de fichas técnicas das obras

 Visualización de diferentes obras de arte

 Realización de representacións gráficas

 Realización de crítica constructiva sobre as obras.
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES

Referidas á competencia lingüística:

 Aprender un vocabulario propio da expresión artísticas

 Ser consciente da existencia doutro tipo de linguaxe para expresar situacións e emocións

 Describir unha obra de arte.

Referidas á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

 Traballar a preescritura artística (concepto de liña , cores,,espazo...).

 Traballar visual  interpretar a proporción e conceptos matemáticos nas obras(xeométricos, 

medidas orientación..)

 Traballar as figuras xeométricas nas fichas do alumno.

  Traballar as medidas de lonxitude e as súas conversións sinxelas

 Recoñecer diferentes materiais naturais e artificiais par levar a cabo as obras de arte 

Referidas ao tratamento da información e competencia dixital:

 Presentar os aparatos e soportes de tecnoloxía dixital e analóxica para a visualización de 

obras de arte.

 Utilizar métodos audiovisuais para ver as obras de arte

 Utilizar tanto os medios informáticos como os recursos bibliotecarios para a busca de 

información sobre as obras e os autores.

Referidas á competencias sociais e cívicas:

 Desenvolver habilidades de cooperación para conseguir un resultado grupal satisfactorio.

 Comprender a realidade da pluralidade social actual coa que convivimos e aprender a 

respectarnos.

 Ter respecto e actitude de escoita nas intervencións individuais dos compañeiros.

 Aceptar  aos compañeiros/as sen discriminar a ninguén.

 Coñecer, valorar e gozar do contorno natural, social e cultural, fomentando a súa 

conservación.

 Percibir e comprender o mundo que os rodea cando ven diferentes obras artísticas.
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 Ter curiosidade cara ás fontes visuais para apreciar a beleza do patrimonio artístico e valorala

súa importancia

 Valorar as manifestacións culturais do patrimonio  galego e doutras culturas.

 Representar emocións e sentimentos  mediante a expresión plástica.

 Fomentar as relacións e o contacto entre os rapaces/as sen rexeitar ou discriminar a ninguén.

 Identificar as diferentes etapas e movementos artísticos ao longo da historia.

Referidas á competencia para aprender a aprender:

 Aprender a ter capacidade autocrítica, reflexionando sobre o esforzo e logros acadados por 

medio da autoavaliación.

 Ter iniciativa persoal na elaboración de fichas creativas; así como nos remates plásticos das 

follas.

 Ter curiosidade e interese individual na aprendizaxe de conceptos artísticos e 

interdisciplinais

 Aprender e practicar estratexias lingüísticas para realizar oralmente descricións das obras 

que ven.

Referidas ao sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Desenvolver a confianza en si mesmos mediante as representacións plásticas,e as 

intervencións orais e escritas;  ademais de fomentar o espírito de superación nas 
actividades individuais, grazas ás gabanzas e ánimos do profesorado.

 Valorar e coidar a voz, cantando sen forzar as cordas vocais, de forma natural e desinhibida.

 Fomentar a escoita e a lectura de documentos e informes sobre os autores.

 Elaborar fichas individualmente para desenvolver hábitos de esforzo, traballo individual, 

iniciativa persoal, curiosidade e creatividade na aprendizaxe.

METODOLOXÍA: 

Fomentarase especialmente unha metodoloxía centrada na actividade e participación do 

alumnado, que favoreza o pensamento racional e crítico, o traballo individual e cooperativo do 

alumnado na aula, así como as diferentes posibilidades de expresión. As liñas metodolóxicas que van 

rexer a dinámica de traballo para conseguir os obxectivos propostos, iniciaríanse coa capacidade de 

escoitar para comprender e falar se arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe do alumnado, que  favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan o 
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traballo en equipo.

E teremos en conta os principios metodolóxicos básicos como son: a individualización, a 

socialización, o xogo, a actividade, a creatividade, a liberdade, o desenvolvemento evolutivo do neno 

e nena , e sobre todo basearase nun aprendizaxe significativo e motivador para o alumnado.

Distribución espazo

Este proxecto levarase a cabo na aula de referencia do alumnado e na aula de informática de 

Primaria do centro.

Temporalización

Dedicarémoslle unha ou dúas horas semanais en función da marcha da programación xeral de 

da proxecto en particular.

Recursos e materiais:

Os recursos a utilizar son:

 Libro de fichas realizado polo profesorado

 Aula informáticas y sus ordenadres

 Ordenador aula

 Pantalla dixital

 Biblioteca aula

 Biblioteca centro

 Actividade LIM

 Presentacións e vídeos de arte realizadas para este proxecto.

 Material funxible de aula

 Material funxible do alumnado.

Posta en práctica do proxecto

   O proxecto consistirá nun repaso pola historia de arte dende as cavernas ata os nosos días, os nenos 

a través de vídeos e presentacións irán apreciando as características de cada etapa histórica le logo 

realizaran no seu caderno de arte a obra que toque nese día.

O caderno de arte consistirá nunha treintena aproximadamente de obras de tódolos tempos nos que os 

nenos deberán buscar información, falar dela, criticala..... e posteriormente anoatsar polo reverso na 

ficha técnica esos datos que acadaron.

AVALIACIÓN:
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Formulamos a avaliación nun dobre sentido: Por un lado, coñecer e situar o alumno ante o seu 

propio proceso e en relación ás expectativas do grupo. Por outro lado, recoller información para poder 

valorar se a secuencia de aprendizaxe estivo ben elaborada e, polo tanto, dar referentes para analizar a 

práctica educativa do propio mestre.

Tendo como referencia este sentido e recollendo os distintos momentos evaluativos, dentro deste 

proxecto a avaliación queda concretada así:

1. Avaliación inicial. Coñecementos previos. Neste caso, a través de conversacións, os nenos e nenas 

explicitar que ideas tiñan, que querían traballar.

Anotando, controlando e interpretando as achegas de cada neno e nena dispoñeremos da información 

necesaria para construír a partir de cada un deles. A recollida e posterior análise do material 

permitiranos poder decidir e valorar a adecuación e conveniencia da secuencia formulada.

2. Avaliación formativa. Observación sistemática das actividades realizadas. Transcrición e 

interpretación de gran cantidade de conversacións e sesións de traballo. Valoración e contraste do 

traballo realizado despois de cada sesión que nos permitirá ver a evolución de cada individuo.

3. Avaliación final. Tendo en conta:  a superación dos criterios de avaliación a partires dos estándares 

de aprendizaxe que enumeraremos a continuación:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

 Comparar  as distintas formas de apreciar a realidade

 Acadar  vocabulario artístico.

 Utilizar a  linguaxe  plástica para expresar sentimentos emocións ou a realidade.

 Contrastar as diferencias entre os diferentes artistas e épocas históricas.

 Identificar algunha obra co seu autor .

 Buscar información sobre as obras e os artísta

 Participar de forma activa na dinámica de traballo.

 Estimar de forma positiva la pedida de axuda e sabela aceptar.

 Esmerarse na orde e na limpeza dos traballos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

 Identifica  as distintas formas de apreciar a realidade

 Acada vocabulario artístico.
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 Utiliza a  linguaxe  plástica para expresar sentimentos emocións ou a realidade.

 Diferencia entre os diferentes artistas e épocas históricas.

 Relaciona algunha obra co seu autor .

 Busca e contrasta información sobre as obras e os artistas

 Participa de forma activa na dinámica de traballo.

 Estima de forma positiva la pedida de axuda e sabela aceptar.

 Presenta limpeza e orde nos seus traballos.

AVALIACIÓN DO PROXECTO:

Para levar a cabo a avaliación do proceso teremos presente os seguintes indocadores de 

control:

 A secuenciación de obxectivos e contidos  foi a adecuada.

 A motivación do alumnado foi satisfactoria

 O material foi o indicado para levar a cabo a actividade.

 As presentación audivisuais foron adecuadas a idade e intereses dos nenos e nenas

 As  técnicas  e  instrumentos  de  avaliación  facilitaron  abundante  información  sobre  o  que

aprendeu cada alumno e alumna?

 Planificáronse  as  relacións  dos  contidos  desta  materia  cos  doutras  materias  que  cursa  o

alumnado, para dotar de sentido global e funcionalidade ás aprendizaxes?. 

CONCLUSIÓN:

Esta Programación Didáctica é un documento aberto, susceptible das melloras e/ou 

modificacións que poidan considerarse oportunas, de xeito que sexa unha guía eficaz do proceso de 

ensino -aprendizaje deste proxecto.

O equipo docente que levará a cabo este proxecto reunirase para tomar medidas de ampliación,

modificarción ou redución dalgúun aspecto desta programación que consideren oportuno debido a la 

realización da avaliación do mesmo;  desta forma contribuiremos a ter actualizado o devandito 

documento e á vez serviranos para reflexionar sobre nosa práctica educativa e as distintas situacións 

que se nos presentan.
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