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1.      Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico
15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020
Ciclo formativo: Ciclo Superior de Educación infantil

Código  da
familia
profesional

Familia profesional Código  do  ciclo
formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

SSC CSSSCO1 Educación Infantil Superior Adultos

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións semanais Horas anuais Sesións
anuais
 

MP0015 Desenvolvemento cognitivo motor 2019/20 7 213 213
Profesorado asignado ao módulo Ana Mª Neira Beade

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo de Desenvolvemento Cognitivo
Motor  evidenciarán  a  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe  traballados  nas  diferentes  unidades
didácticas ate o 13 de marzo de 2020, a través do seguimento das aprendizaxes desenvolvidas durante os
dous primeiros  trimestres  e   durante  o período de  alarma provocado  polo  covid19,  a través  dos  canles
establecidos para o seguimento das actividades de  repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Ata o 13 de marzo desenvolvense as unidades didácticas nº 1,  2, e parcialmente a nº 3, 5 e 6,
asociadas aos resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación  enumerados a continuación:

RA 1.Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando
as teorías explicativas e as características específicas do grupo a que vai dirixido.

CA 1.1 Identificáronse as teorías explicativas do ámbito sensorial

CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función
da súa idade

CA 1.3 Identificáronse as principais alteracións e os trastornos do desenvolvemento sensorial.

CA 1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os
espazos adecuados ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función
da súa idade.

CA 1.6 Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da intervención.

CA  1.7  Valorouse  a  importancia  da  intervención  no  ámbito  sensorial  como  medio  para  favorecer  a
exploración do contorno por parte do cativo e cativa.
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RA2 Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas
características individuais e do grupo a que se dirixe.

CA 2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA 2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os
espazos adaptados ás características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA 2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar.

CA 2.5 Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal.

RA3 Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación
coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das características individuais e do grupo a que se
dirixe.

CA3.1Identificáronse as teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo.

 CA3.2  Identificáronse  as  características  evolutivas  no  ámbito  cognitivo  das  persoas  destinatarias  en
función das súa idades

CA 3.4 Formuláronse obxectivos,  propuxéronse actividades,  seleccionáronse recursos  e definíronse os
espazos acordes ás características evolutivas no ámbito cognitivo dos nenos e das nenas.

RA5 Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor
en relación cos obxectivos previstos e coas características dos cativos e das cativas

 CA 5.2Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo

CA 5.3Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA 5.6 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA 5.7Valorouse a coherencia da implantación das actividades coa planificación.

RA6 Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e
psicomotor, argumenta as variables salientables no proceso e xustifica a súa elección.

CA 6.1Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA 6.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a
idade do neno ou da nena.

CA 6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

 CA 6.4Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación.

Queda pendente de desenvolver no momento de iniciarse o estado de alerta a Unidade Didáctica nº 4.

Destacar  que  para  facilitar  a  adquisición  dos  resultados  de  aprendizaxe,  as  propostas  que se  fan  ao
alumnado a partir do estado de alarma nas diferentes unidades didácticas do módulo teñen un carácter
globalizador cos outros módulos do Ciclo formativo.

Criterios de cualificación 
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Na  primeira  quincena  do  presente  curso  desenvolveuse  unha  avaliación  inicial,  mediante
cuestionarios,  debates,  visionado de videos,  lectura de artigos,  etc.  relacionados cos contidos de cada
unidade didáctica, que serviron para que os alumnos/as puxeran de manifesto as aprendizaxes previas
sobre os mesmos, establecendo deste xeito o punto de partida do proceso de ensino aprendizaxe de cada
unidade.

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno a
través da observación  directa do traballo  na aula,  que proporcionou á información  sobre a marcha da
aprendizaxe, este seguimento desenvolveuse diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións
interpersoais  e  traballo  en  grupo  segundo  os  criterios  de  avaliación  establecidos  para  as  diferentes
unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

As  actividades  de  avaliación  foron  elixidas  entre  as  previstas  como  actividades  de  ensino
aprendizaxe  para  cada  unidade  de  traballo,  e  deronse  indicacións  precisas  sobre  aquelas  a  realizar,
constituíndo o marco guía para a propia avaliación do alumno/a.

A  avaliación  formativa,  levouse  a  cabo  ao  longo  do  desenvolvemento  do  proceso  de  ensino-
aprendizaxe coa evaluación sistematizada das aprendizaxes acadadas nas diferentes unidades didácticas
mediante probas escritas e a  avaliación das diferentes actividades desenvolvidas ao longo do proceso,
empregando diferentes instrumentos como listas de cotexo e rúbricas nos que se especifícan os criterios de
avaliación que se empregarán para a cualificación da actividade.

Actuación  do  alumno/a  nas actividades individuais:  Para  a súa valoración  se terán en conta os
criterios  de avaliación  requiridos   pola profesora  nas  diferentes  actividades a desenvolver.  Asi  mesmo
valorouse: 

-  Elaboración e tratamento en profundidade dos apartados solicitados na tarefa.

  -Capacidade de axuste á demanda que se require na  tarefa: argumentación, xustificación e exemplificación.

  -Deseño de actividades e selección de materiais: axustadas ao tramo de idade  indicado na proposta,  
viables, creativas e innovadoras.

 -Coherencia, claridade, organización e precisión dos contidos aportados na tarefa.

- Rigurosidade das referencias bibliográficas y webgráficas aportadas 

- Adecuación do traballo o tempo previsto, 

 -Calidade no acabado, dominio da técnica, 

Traballos de grupo: Valorarase:

- Nivel de competencia amosada no desenvolvemento da actividade ou proxecto desenvolvido, nivel de
adecuación aos criterios de avaliación requiridos  para a actividade ou proxecto traballado.

-Análise crítico, 

-Bibliografía consultada, 

-Presentación e estilo, 

-Actitude positiva ante o traballo, 
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-Aplicación das aprendizaxes traballados no desenvolvemento da unidade, 

.
A  cualificación  final  do  alumnado  estableceráse  tendo  en  conta  os  criterios  establecidos

anteriormente para os dous primeiros trimestres, na entrega de actividades de  repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación, especificados no requirimentos das diferentes actividades plantexadas durante o período de
estado de alarma.

Para a obtención da cualificación final do alumnado se avaliarán as actividades propostas a través de
listas  de  cotexo  e  rúbricas,  atendendo  aos  requirimentos  de  criterios  de  avaliación  proporcionados  ao
alumnado en cada unha das actividades propostas, de xeito que o incremento de cualificación obtida na
segunda avaliación que establece o marco de referencia para a cualificación final incrementarase atendendo
aos seguintes criterios:

 Para o alumnado cunha cualificación media nas actividades de 6 puntos ou inferior, a cualificación
obtida na segunda avaliación non se verá modificada.

 Para o alumnado cunha cualificación media nas actividades de entre 6 e 7 puntos, a cualificación
obtida na segunda avaliación incrementaráse en 0.5 puntos.

 Para o alumnado cunha cualificación media nas actividades de entre 8 e 9 puntos, a cualificación
obtida na segunda avaliación incrementaráse en 0.75 puntos

 Para o alumnado cunha cualificación media nas actividades de entre 8 e 9 puntos, a cualificación
obtida na segunda avaliación incrementaráse en 1 punto.

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Tanto  para  a  totalidade  do  alumnado,  como  para  aqueles  alumnos  e  alumnas  con  unidades
didácticas non superadas desenvóolvese un seguimento online para detectar aqueles alumnos/as que non
participan activamente na formación, e averiguar as causas que o motivan (falta de medios para levar a cabo
as actividades telemáticas, problemas de conectividade, falta de motivación, etc)

Para a recuperación das partes non superadas facilítase ao alumnado os materiais elaborados pola
profesora, videos explicativos, e descripción puntual dos requirimentos das actividades propostas a través
da plataforma EDMODO, ou a través do correo electrónico para resolución de dúbidas, así como a través da
plataforma Ciscowebex con videoconferencias en en pequenos grupos, ou de xeito individual, en función da
demanda, e necesidades  do alumnado para a aclaración de dúbidas, e consultas.

Solícitanse a proposta e desenvolvemento de actividades exemplificadoras dos RA sen superar polo
alumnado  en  cada  unha  das  unidades  didácticas,  de  xeito  individual,   nas  que  se  especifican  os  CA
requiridos, para a superación dos mesmos.

3.1 Actividades de recuperación
As actividades de recuperación propostas ao alumnado con resultados de RA e CA  non acadados

durante os dous primeiros trimestres establécense en función dos RA e CA non superados para cada alumno
e alumna individualmente, a través da proposta de actividades e pequenos proxectos, supostos prácticos e/ou
tarefas de investigación nos que se poñan de manifesto os CA establecidos para cada actividade, que o
alumnado  debe  entregar  en  tempo  e  forma  segundo  os  requirimentos  da  actividade.  As  actividades
entregadas cualifícaránse a través de listas de cotexo e rúbricas, atendendo aos criterios establecidos no
apartado anterior, e solicitados ao alumnado na demanda de proposta de actividades.

Para a obtención dunha calificación positiva  se debe acadar un mínimo de 5 puntos  na actividade
proposta durante o terceiro trimestre na  lista e rúbricas establecida.
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

Para o alumnado con perda de avaliación contínua está por  ver  si  é  posible realizar   de forma
presencial a proba teórico-práctica no CIFP Compostela. En caso de que non fose posible a proba levarase a
cabo a través da plataforma Ciscowebex con videoconferencia para acadar os RA e CA de cada unha das
unidades didácticas desenvolvidas ata o 13 de marzo.

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do 
alumnado

A atención ao alumnado desenvolvese a través da plataforma EDMODO, ou a través do correo
electrónico para resolución de dúbidas, así como a través da plataforma Ciscowebex con videoconferencias
en gran grupo ou en  pequenos  grupos,  en función  da  demanda  ou necesidades do alumnado  para  a
aclaración de dúbidas, e consultas.

Apórtase recursos e información ao alumnado para o desenvolvemento das actividades a través de
materiais de elaboración propia,  complementados con vídeos explicativos e exemplificadores dispoñibles
para o alumnado na plataforma EDMODO ou a través do correo electrónico..

En casos particulares, realízanse titorías individuais por videochamada ou vía telefónica, sobre todo
para aqueles alumnos e alumnas con dificultades para o seguimento da formación online.

Tanto  a  información  facilitada  ao  alumnado  como o  requirimento  de  actividades  se  faí  en  días
puntuais respectando un calendario establecido, e coordinado co equipo docente do grupo co obxectivo de
distribuir equitativamente o traballo do alumnado.

Para poñer en práctica a información aportada as actividades propostas son variadas, de distinto
grao de dificultade.

Lévase  a  cabo  unha  revisión  individualizada  das  tarefas  desenvolvidas  polo  alumnado,  que  se
entregan xunto coas correccións,  antes da súa entrega para a cualificación final,  a través da plataforma
EDMODO ou correo electrónico, segundo sexa máis adecuado para clarificar os erros cometidos.
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado 
no módulo

Non se detecta alumnado susceptible de modificacións significativas, unicamente diferentes rítmos
de aprendizaxe e seguimento no desenvolvemento das clases significativamente diferenciados, motivado en
gran medida por carencias de formación en etapas de escolarización anteriores.

 Entre  o  alumnado  atópanse  tamén  alumnas  de  diferentes  culturas  con  diferentes  niveis  de
formación,  tratase  de  un  curso  de  oferta  modular  moi  heteroxéneo,  no  que  a  diferenza  de  madurez  e
formación faise significativa.

Para mitigar estas diferenzas faise necesario ao igual que nos dous primeiros trimestres presenciais
unha atención e seguimento mais individualizado, con aclaracións e información complementaria a través das
diferentes plataformas mencionadas con anterioridade, e en casos puntuais unha flexibilización nos períodos
de entrega das tarefas.

Asdo.: Ana Mª Neira Beade.
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