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1. Identificación da programación 
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da familia profesional Familia profesional Código do ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime 

SSC Servizos socioculturais e á comunidade CSSSC01 Educación Infantil Ciclo grao superior Persoas adultas 

Código MP/UF Nome Curso Sesións semanais Horas anuais Sesións anuais 
  

0013 O XOGO INFANTIL E A SÚA METODOLOXÍA 2019/2020 6 187 187 

Profesorado asignado ao módulo Guadalupe del Pino Villamarín Taboada 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
1ª AVALIACIÓN. 
Unidade 1: Modelo lúdico. 
RA1 - Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en 
conta as teorías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no desenvolvemento 
infantil e o seu papel como eixe metodolóxico. 

• CA1.1 Identificáronse as características do xogo nos nenos e nas nenas. 
• CA1.2 Analizouse a evolución e a importancia do xogo durante o desenvolvemento 

infantil. 
• CA1.3 Valorouse a importancia de incorporar aspectos lúdicos no proceso de ensino e 

aprendizaxe. 
• CA1.4 Establecéronse similitudes e diferenzas entre as teorías do xogo. 
• CA1.5 Relacionouse o xogo coas dimensións do desenvolvemento infantil. 
• CA1.6 Recoñeceuse a importancia do xogo como factor de integración, adaptación 

social, igualdade e convivencia. 
• CA1.7 Analizáronse as técnicas e os recurso do xogo: cesto dos tesouros e xogo 

heurístico. 
• CA1.8 Analizáronse proxectos que utilicen o xogo como eixe de intervención, no 

ámbito formal e non formal. 
• CA1.9 Incorporáronse elementos lúdicos na intervención educativa. 
• CA1.10 Valorouse a importancia do xogo no desenvolvemento infantil e como eixe 

metodolóxico da intervención educativa. 
Unidade 2: O xogo como elemento integrador. 
RA4 - Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características coas 
etapas do desenvolvemento infantil. 

• CA4.1 Analizáronse tipos de xoguetes, as súas características, a súa función e as 
capacidades que contribúen a desenvolver o proceso evolutivo dos nenos e das 
nenas. 
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• CA4.2 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información. 
• CA4.3 Elaborouse un catálogo de xoguetes infantís acaídos para a idade. 
• CA4.4 Compiláronse xoguetes tradicionais en relación coa idade. 
• CA4.5 Identificáronse xoguetes para espazos pechados e abertos adecuados á idade. 
• CA4.6 Enumeráronse e clasificáronse xoguetes atendendo a criterios de idade, 

espazo de realización, papel do persoal educador, número de participantes, 
capacidades que desenvolven, relacións que se establecen e materiais necesarios. 

• CA4.7 Analizouse a necesidade das adaptacións nos recursos lúdicos coa aplicación 
de axudas técnicas. 

• CA4.8 Establecéronse criterios para a disposición, a utilización e a conservación de 
materiais lúdicos. 

• CA4.9 Analizouse a lexislación en materia de uso e seguridade de xoguetes. 
• CA4.10 Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos 

xoguetes infantís. 
 
2ª AVALIACIÓN. 
Unidade 3: Os materiais nos xogos: os xoguetes. 
RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento 
evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa. 

• CA3.1 Tívose en conta o momento evolutivo no deseño das actividades lúdicas. 
• CA3.2 Enumeráronse e clasificáronse actividades lúdicas atendendo a criterios como 

as idades, os espazos, o papel do persoal técnico, o número de participantes, as 
capacidades que desenvolven, as relacións que se establecen e os materiais 
necesarios. 

• CA3.3 Tivéronse en conta as características e o nivel de desenvolvemento dos 
pequenos e das pequenas para a programación de actividades lúdico-recreativas. 

• CA3.4 Compiláronse xogos tradicionais relacionados coa idade. 
• CA3.5 Analizáronse os elementos da planificación de actividades lúdicas. 
• CA3.6 Relacionouse o significado dos xogos máis frecuentes na etapa infantil coas 

capacidades que desenvolven. 
• CA3.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información. 
• CA3.8 Valorouse a actitude do persoal profesional con respecto ao tipo de 

intervención.  
Unidade 4: Os espazos de xogo infantil. 
RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os 
recursos necesarios. 

• CA5.1 Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos establecidos 
na súa posta en práctica. 

• CA5.2 Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de actividades 
lúdicas. 

• CA5.3 Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as 
características evolutivas das persoas destinatarias, en función das súas idades e 
consonte os obxectivos previstos. 

• CA5.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades en función da idade 
das persoas destinatarias. 

• CA5.5 Identificáronse os trastornos máis comúns e as alternativas de intervención. 
• CA5.6 Realizáronse xoguetes con materiais adecuados á etapa. 
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• CA5.7 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á planificación 
temporal. 

• CA5.8 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros. 
 
Unidade 5: Planificación de actividades lúdicas. PROXECTO AMBITO FORMAL 
RA1 - Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en 
conta as teorías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no desenvolvemento 
infantil e o seu papel como eixe metodolóxico.  

• CA1.9 Incorporáronse elementos lúdicos na intervención educativa. 
 
RA2 - Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co 
equipamento e co servizo en que se desenvolva, así como cos principios da animación 
infantil.  

• CA2.1 Describíronse os principios, os obxectivos e as modalidades da animación 
infantil. 

• CA2.2 Identificáronse os tipos de centros que ofrecen actividades de xogo infantil. 
• CA2.3 Analizouse a lexislación, as características, os requisitos mínimos de 

funcionamento, as funcións e o persoal. 
• CA2.4 Identificáronse as características e as prestacións do servizo ou do 

equipamento lúdico. 
• CA2.5 Aplicáronse os elementos da programación no deseño do proxecto lúdico. 
• CA2.6 Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, os 

obxectivos previstos, as características dos cativos e das cativas, os materiais de que 
se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para realizar neles. 

• CA2.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información na planificación 
de proxectos lúdico-recreativos. 

• CA2.8 Definíronse os criterios de selección dos materiais e das actividades para 
realizar, de organización e recollida de materiais, das técnicas de avaliación e dos 
elementos de seguridade nos lugares de xogos. 

• CA2.9 Tívose en conta a xestión e a organización de recursos humanos e materiais no 
deseño do proxecto lúdico. 

• CA2.10 Adaptouse un proxecto tipo de intervención lúdico-recreativa para un 
programa, para un centro ou para unha institución concretos. 

• CA2.11 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros. 
 
RA4 - Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características 
coas etapas do desenvolvemento infantil.  

• CA4.5 Identificáronse xoguetes para espazos pechados e abertos adecuados á idade. 
• CA4.8 Establecéronse criterios para a disposición, a utilización e a conservación de 

materiais lúdicos. 
• CA4.9 Analizouse a lexislación en materia de uso e seguridade de xoguetes. 
• CA4.10 Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos 

xoguetes infantís. 
 
RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os 
recursos necesarios.  

• CA5.1 Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos establecidos 
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na súa posta en práctica. 
• CA5.2 Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de actividades 

lúdicas. 
• CA5.3 Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as 

características evolutivas das persoas destinatarias, en función das súas idades e 
consonte os obxectivos previstos. 

• CA5.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades en función da idade 
das persoas destinatarias. 

 
RA6 - Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustifica as técnicas e 
os instrumentos de observación seleccionados. 
 

• CA6.1 Identificáronse as condicións e os métodos necesarios para realizar unha 
avaliación da actividade lúdica. 

• CA6.2 Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 
• CA6.3 Aplicáronse técnicas e instrumentos de avaliación a distintas situacións lúdicas, 

tendo en conta criterios de fiabilidade, validez, utilidade e pragmatismo para as 
persoas usuarias da información. 

• CA6.4 Elixiuse e aplicouse a técnica acaída segundo a finalidade do rexistro.  
• CA6.5 Extraéronse as conclusións e explicáronse as consecuencias derivadas, para o 

axuste ou para a modificación do proxecto. 
• CA6.6 Valorouse o uso das novas tecnoloxías como fonte de información. 
• CA6.7 Identificáronse as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de 

observación de actividade lúdica. 
 
3ª AVALIACIÓN.  
Unidade 6: Avaliación de actividades lúdicas. PROXECTO AMBITO NON FORMAL. 
RA2 - Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co 
equipamento e co servizo en que se desenvolva, así como cos principios da animación 
infantil.  

• CA2.5 Aplicáronse os elementos da programación no deseño do proxecto lúdico. 
• CA2.6 Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, os 

obxectivos previstos, as características dos cativos e das cativas, os materiais de que 
se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para realizar neles. 

• CA2.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información na planificación 
de proxectos lúdico-recreativos. 

• CA2.8 Definíronse os criterios de selección dos materiais e das actividades para 
realizar, de organización e recollida de materiais, das técnicas de avaliación e dos 
elementos de seguridade nos lugares de xogos. 

• CA2.9 Tívose en conta a xestión e a organización de recursos humanos e materiais no 
deseño do proxecto lúdico. 

• CA2.10 Adaptouse un proxecto tipo de intervención lúdico-recreativa para un 
programa, para un centro ou para unha institución concretos. 

 
RA4 - Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características 
coas etapas do desenvolvemento infantil.  

• CA4.5 Identificáronse xoguetes para espazos pechados e abertos adecuados á idade. 
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• CA4.8 Establecéronse criterios para a disposición, a utilización e a conservación de 
materiais lúdicos. 

• CA4.9 Analizouse a lexislación en materia de uso e seguridade de xoguetes. 
• CA4.10 Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos 

xoguetes infantís. 
 
RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os 
recursos necesarios.  

• CA5.1 Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos establecidos 
na súa posta en práctica. 

• CA5.2 Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de actividades 
lúdicas. 

• CA5.3 Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as 
características evolutivas das persoas destinatarias, en función das súas idades e 
consonte os obxectivos previstos. 

• CA5.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades en función da idade 
das persoas destinatarias. 

 
RA6 - Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustifica as técnicas e 
os instrumentos de observación seleccionados. 

• CA6.1 Identificáronse as condicións e os métodos necesarios para realizar unha 
avaliación da actividade lúdica. 

• CA6.2 Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 
• CA6.3 Aplicáronse técnicas e instrumentos de avaliación a distintas situacións lúdicas, 

tendo en conta criterios de fiabilidade, validez, utilidade e pragmatismo para as 
persoas usuarias da información. 

• CA6.4 Elixiuse e aplicouse a técnica acaída segundo a finalidade do rexistro. 
• CA6.5 Extraéronse as conclusións e explicáronse as consecuencias derivadas, para o 

axuste ou para a modificación do proxecto. 
• CA6.6 Valorouse o uso das novas tecnoloxías como fonte de información. 
• CA6.7 Identificáronse as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de 

observación de actividade lúdica. 
 
 
 
 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 
 

A avaliación é continua e formativa, como se pode apreciar a observación no nivel de 
execución que o alumnado ten que demostrar permitenos avaliar o nivel de adquisición das 
competencias asociadas. É dicir, as competencias que recolle cada resultado de aprendizaxe  
traballanse de forma progresiva e continua ao longo de todo o curso xa que o propio 
curriculum establece en varios temas o os mesmos resultados de aprendizaxe. De este xeito 
partese dun nivel básico de execución requerido na primeira avaliación  a un nivel optimo no 
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ultimo trimestre no que o alumnado poderá transferir todo o aprendido a diferentes contextos 
e situacións posibles nun entorno real de traballo, demostrando iniciativa, habilidades sociais 
e  de resolución de conflitos, creatividade nas distintas propostas e un desenvolvemento 
autonomo no seu exercicio profesional. 
Os indicadores establecidos, para a observación das distintas realizacións, indican o nivel de 
adquisición dos procedementos de traballo e a súa asimilación conceptual. Polo que a forma 
de recuperar unha competencia non adquirida basease fundamentalmente na repetición da 
habilidade ou procedemento establecido ata acadar unha mellora significativa e 
automatización na execución dos protocolos de actuación. O que nos indicará a capacidade 
adquirida nun nivel optimo no que se transfiren as aprendizaxes a distintas situacións reais 
de traballo. 
Isto permite adaptarse aos distintos ritmos de aprendizaxe, con actividades de recuperación, 
reforzo ou ampliación e favorece a superación dun grande porcentaxe do alumnado nas 
actividades levadas a cabo.  
En caso de quedar pendente algunha adquisición, e non superar unha avaliación, o alumno 
ou alumna repetirá as tarefas non superadas, cos reforzos específicos e individualizados. 
Como se establece no curriculum, cada tarefa comprende competencias profesionais, sociais 
e persoais (Saber/saber facer/saber ser profesional) nun entorno real de traballo, polo que 
calquera area (profesional, social ou persoal) non superada levará á repetición da tarefa 
correspondente ata acadar o nivel necesario para desenvolverse nun entorno real de traballo.  

3.1 Actividades de recuperación 
As actividades a desenvolver para a recuperación son: 

• Analise e reflexións, a través do foro da aula virtual, de videos ou textos a traballar. 

• Resolución de casos prácticos individualizados para reforzar os contidos tratados 

• Cuestionarios con respostas breves ou desenvolvidas sobre aqueles aspectos que 
especificamente teñan que traballar ou, o que é o mesmo, relativas ás competencias 
non adquiridas. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua e non tivera asistido ou 
entregado ningún traballo durante o desenvolvemento do curso (alomenos un 80% dos 
traballos desenvolvidos na aula), terá que desenvolver unha proba teórica, con respostas 
curtas e/ou respostas tipo test de  entre 60 e 100 preguntas. Unha vez superada a proba, 
terá que desenvolver un caso práctico por escrito. Na semana do 8 ao 12 de xuño de todos 
os temas tratados ata a declaración do estado de alarma. 13 de marzo do 2020. 
O alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua e teña asistido ou entregado 
traballos durante o desenvolvemento do curso (alomenos un 80% dos traballos 
desenvolvidos na aula, grupais e individuais) terán que complementar as entregas coa 
realización de todas as tarefas solicitadas na aula virtual, ou a través de outros medios 
tecnolóxicos (correo ou teléfono) así como coa participación no foro e o desenvolvemento 
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dun suposto práctico individualizado onde demostrará a adquisición dos mínimos exixibles 
non superados.  
De non superar convenientemente estes requisitos poderá presentarse á convocatoria de 
exame PD onde será avaliada ou avaliado de todos os temas tratados na aula  ata a 
declaración do estado de alarma. 13 de marzo do 2020. Seguindo o procedemento exposto 
anteriormente. 

 

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

O carácter continuo e formativo da avaliación permite a detección precoz das posibles 
dificultades na adquisición das aprendizaxes por parte do alumnado e en consecuencia, 
promove a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades:  o acceso 
á teleformación por causas tecnolóxicas, xeográficas ou persoais;  e facilita a adopción das 
medidas oportunas para cada caso.  

Cando a análise da marcha dun ou dunha estudante determine dificultades para o 
seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando aqueles circunstancias 
nos procedementos de entrega ou contidos nos que ten máis dificultades, propoñendo 
traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades asociadas aos 
contidos mínimos propostos nesta programación didáctica e establecendo as vías de 
comunicación telefónica ou telemática acordes a cada situación.  
As actividades a desenvolver poderán consistir en: 

• Analise e reflexión a través do foro da aula virtual de videos ou textos a traballar. 

• Resolución de casos prácticos individualizados para reforzar os contidos tratados. 

• Cuestionarios con respostas breves ou desenvolvidas sobre aqueles aspectos que 
especificamente teñan que traballar ou, o que é o mesmo, que faciliten o 
desenvolvemento das competencias non adquiridas. 

As vías de comunicación ou entrega serán as máis indicadas para cada caso: 

• A través da aula virtual. 

• Correo electrónico. 

• Teléfono.  
Ao tratarse de alumnado maior de idade, ainda que procurarse unha comunicación fluida con 
todo o alumnado para coñecer a súa situación particular a través dos medios telemáticos 
(telefóno, whatsup, correo electrónico...), se algún alumno ou alumna non contactase coa 
profesora comunicarase á titoría que derivará o caso á xefatura de formación para que poña 
en marcha os protocolos de actuación oportunos.  
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

 
A diversidade forma parte da educación tendo en conta que cada alumndo ou alumna ten as 
súas propias particularidades. Estas diferencias poden deberse a diversos factores, como 
son as motivacións, os intereses, a situación social ou persoal, o entorno cultural… polo que 
podemos afirmar que o normal é a diversidade, e ésta brindanos a oportunidade de revisar 
as nosas prácticas educativas tendo en conta catro principios fundamentais: 
 

1. As dificultades non son un problema senón un reto para mellorar as prácticas 
educativas. 

2. Calquera alumna ou alumno pode experimentar dificultades nun contexto educativo. 
3. Os cambios ofrecen melloras de aprendizaxe para todo o alumnado. 
4. O profesorado debe sentirse apoiado cando intenta cambiar unha práctica, xa que 

identificar as necesidades e tentar subsanarlas é a base dunha práctica educativa 
orientada á atención á diversidade.  

 
O artigo 32.7 da LOMCE  expón que “Nos estudos de FP prestarase especial atención ao 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo”. Polo tanto o profesorado deberá  
atender a aquel alumno ou alumna que requira unha atención diferente á ordinaria, xa sexa 
por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, 
polas súas altas capacidades, por terse incorporado tarde ao sistema educativo, ou por 
calquera  outra  condición persoal  que obtaculice ou poda obtaculizar o  maior 
desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e en todo caso, dos obxectivos 
establecidos con carácter xeral para todo o alumnado. 
 
A LOE, no seu artigo 71.3 establece que a atención integral ao alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo iniciarase dende o primeiro momento en que dita necesidade 
sexa identificada e rexirase polos principios de normalización e inclusión. 
 
Tendo en conta o anterior e a situación “extraordinaria” que estamos a vivir, coa declaración 
do ESTADO DE ALARMA e a suspensión das clases presenciais o plantexamento curricular 
é aberto e flexible, o que implica que a programación prevee  adaptacións específicamente 
dirixidas ao alumnado que por razóns persoais, socio- económicas  ou xeográficas requiran 
de medidas de apoio educativo promovendo actividades adaptadas ás distintas 
circunstancias persoais do alumno ou alumna, tal e como indica a Concellería de Educación 
e a Inspección Educativa.  
 
En consecuencia se preveen as seguintes medidas: 

• Axustar o grado de complexidade das actividades ás necesidades individuais  de xeito 
que se evite a desmotivación ao ser demasiado doadas ou difíciles, facendo uso das 
potencialidades do alumno ou alumna en cuestión, así como do uso de metodoloxías 
colaborativas con outros ou outras compañeiras onde unha tarefa poda ser resolta con 
distintos grados de execución. (traballos grupais, por parellas…). Con traballos 
individualizados. 

• Preparar actividades de ampliación referidas a contidos considerados de ampliación 
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para o alumnado que poda avanzar máis rápidamente ou que o fai con menos 
necesidade de axuda e que en calquera dos casos poda profundizar nos contidos a 
través dun traballo máis autónomo. Con actividades voluntarias de reforzo e 
ampliación. 

• Crear ambientes de traballo que favorezan a autonomía e o traballo colaborativo de 
forma que a docente poda ir axustando a actividade e proporcionar un tipo de axuda 
máis convinte en cada caso. A través de actividades abertas no foro.  

• Agrupamentos flexibles no grupo de traballo que permitan que o alumnado tome 
distintos roles e se adapten aos ritmos de aprendizaxe individuais. A través de 
proposta de  tarefas que se desenvolvan por parellas ou por grupos.  

• Manter unha estreita colaboración co departamento de orientación do centro e cos 
membros do equipo educativo para tratar calquera situación que poda requerilo.  

• Adaptar e adecuar as actividades formativas, criterios e procedementos de avaliación 
ás característas do alumnado sempre e cando esta adaptación non supoña a 
supresión de resultados de aprendizaxe mínimos ou obxectivos xerais do ciclo 
relacionados cos contidos impartidos na aula ata a declaración de Estado de Alarma, 
13 de marzo do presente ano. 

Polo tanto as medidas a adoptar poderán incluir: 
• Variacións nos tempos de execución e entrega das actividades e tarefas. 
• Agrupacións flexibles. 
• Propostas de proxectos intermodulares para optimizar os esforzos. 
• Aumento ou repeticións das prácticas. 
• Actividade alternativas de recuperación, reforzo, ampliación ou profundización. 
• Adaptacións e flexibilizacións nas vías e formas  de entrega dos traballos e tarefas. 

Coa utilización de distintas plataformas (Google Drive, Aula Virtual,...)  e formatos  
(JPG, DOC, PDF, MP4...) 

 
 

 


