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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A concreción do currículo establecido polo Decreto 226/2008 atense ás características do contorno produtivo e á súa evolución ao longo dos

últimos tempos. Segundo o establecido na citada norma as ocupacións e os postos de traballo máis salientábeis para os/as técnicos/as en

educación infantil son os seguintes:

- Educador ou educadora infantil no primeiro ciclo de educación infantil, sempre baixo a supervisión dun mestre ou dunha mestra, en institucións

públicas e privadas.

- Educador ou educadora en institucións ou en programas específicos de traballo con menores (de cero a seis anos) en situación de risco social, ou

en medios de apoio familiar, seguindo as directrices doutros profesionais.

- Educador ou educadora en programas ou actividades de lecer e tempo libre infantil con menores de cero a seis anos: ludotecas, casas de cultura,

bibliotecas, centros educativos, centros de lecer, granxas escola, etc.

No ámbito da educación formal o Decreto facía a previsión de que a crecente demanda dunha maior calidade do servizo debería provocar un

descenso no número de alumnado por aula, xunto coa xeneralización progresiva de dous membros do profesorado traballando conxuntamente, o

que, en consecuencia, debería supor un aumento no número de postos de traballo. Neste sentido pódese xulgar a situación vivida no noso país hai

unha década, durante os anos 2008 e 2009, coa creación da rede galega de escolas infantís (Galescolas), hoxe en día Rede de escolas infantís de

Galicia A galiña azul, que adoptaron como trazo de identidade do seu proxecto educativo a parella educativa, o que supuxo o acceso ao mundo

laboral de moitas persoas tituladas. Nos últimos anos, aínda que as escolas postas en marcha seguen funcionando, non se seguiron producindo

novas incorporacións á rede nin coa mesma velocidade, nin nas mesmas condicións.

Polo que respecta ao sector educativo e social o Decreto prevía a implantación progresiva de sistemas e procesos de calidade que garantisen a

eficacia e a mellora dos servizos o que necesariamente deberíalle esixir tamén maiores capacidades relacionadas coa elaboración, o seguimento e

o cumprimento de protocolos nos ámbitos educativo e social. A verdade é que ata o de agora, no noso contexto, as técnicas e técnicos en

educación infantil aínda non conseguiron facerse presentes dun xeito claro neste sector.

E finalmente, no referente á educación non formal o perfil profesional evoluciona cara a unha maior capacidade de adaptación a diferentes ámbitos

e a un aumento das funcións relacionadas coa coordinación e a mediación con familias, debido a que a normativa de conciliación da vida familiar e

laboral vai producindo unha diversidade de servizos complementarios de lecer e tempo libre dirixidos a nenos e nenas destas idades.

Partimos da base de que en pleno século XXI, precísase de educador@s comprometid@s coa infancia e coa súa profesión. A responsabilidade de

formar ás persoas chamadas a teren nas súas mans a educación das xeracións futuras esíxenos adaptar a nosa intervención aos tempos actuais,

incorporando, na medida do posíbel, os avances realizados desde diversas disciplinas (pedagoxía, psicoloxía, neurociencia, ...) que poden

contribuír a unha mellora dos procesos de aprendizaxe. Facendo fronte a esa responsabilidade, optamos decididamente por un desenvolvemento

curricular no que prime o pensamento horizontal e a creatividade, a implementación de metodoloxías innovadoras (traballo por proxectos, aula

invertida, aprendizaxe baseado en problemas), o aproveitamento das posibilidades das novas tecnoloxías, o empoderamento do alumnado

(levándoo a asumir responsabilidades a través da corresponsabilización no proceso de aprendizaxe e avaliación)... Confiamos en que esta aposta,

sobre a que se basea a nosa programación e que inspira a concreción do currículo do módulo de Didáctica da educación infantil, dea os seus

froitos, contribuíndo a formar profesionais críticos/as e comprometidos/as tanto coa infancia como coa súa profesión.

Nestes tempos de Pandemia A Covid-19 amosa a posibilidade de atopar novas formas de traballo para as educadoras e educadores infantís que

vislumbran como as tarefas tradicionalmente son desenvoltas por estes perfís deben de reconsiderar técnicas, procedementos e pautas para

desenvolver con éxito unha das profesións máis importantes da nosa sociedade que é o coidado, atención e educación dos máis cativos.

Esta programación contempla os cambios e transformacións que como futuros educadores deberánse ter en conta. A didáctica da educación,

como disciplina Nai deste curriculum debe de atopar respotas nos pilares da pedagoxía e da intevención social así como apostar por recursos

innovadores que veñen da man das Novas tecnoloxías

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Ao longo desta unidade introduciremos os aspectos básicos da programación do módulo formativo de Didáctica
da educación infantil e faremos un achegamento á planificación en educación, traballando conceptos e
ferramentas indispensables na intervención na educación infantil.

Aproximación ao
deseño da
intervención educativa
do/da TSEI

36 16

2 Nesta unidade didáctica aproximarémonos ao campo profesional desde o compromiso coa infancia.
Analizaremos a evolución da profesión desde unha perspectiva histórica, achegándonos á evolución do marco
lexislativo. Tamén coñeceremos o perfil e campo profesional das e dos profesionais da educación infantil,
achegándonos á necesidade e posibilidades de formación permanente unha vez acadada a titulación

TSEI: Profesionais
comprometidas/os coa
primeira infancia

30 16

3 Calquera profesión, tal e como a coñecemos na actualidade, é consecuencia dun proceso evolutivo ao longo
da historia, proceso no que as prácticas profesionais foron evolucionando ata chegar á situación presente. Ao
longo desta unidade didáctica teremos a posibilidade de coñecer e analizar diferentes modelos de atención á
infancia que foron relevantes ao longo dos últimos séculos, co obxecto de sentar as bases para o que deberá
ser un exercizo responsábel e eficiente da nosa práctica profesional. Tamén nos achegaremos ás teorías máis
relevantes sobre o proceso de ensino-aprendizaxe, que deberán servirnos de base para a toma de decisións
sobre o noso estilo docente cando teñamos que traballar cun grupo de nenos e nenas. Finalmente, como
consecuencia do anteriormente exposto, estaremos en condicións de entender e decidir sobre os principios
metodolóxicos que inspirarán o traballo na educación infantil.

Modelos de atención á
infancia e o proceso
de ensino
aprendizaxe.

46 17

4 Dedicaremos esta unidade didáctica a coñecer os principais instrumentos de planificación na educación infantil,
partindo dos máis xerais e teóricos (responsabilidade da administración educativa) como é o Currículo oficial,
ata chegar aos máis concretos (responsabilidade da/o profesional particular) como é a planificación e
organización do traballo cun grupo. Tamén presentaremos os documentos organizativos e de planificación que
a normativa esixe a todos os centros educativos: Proxecto educativo de centro, Proposta pedagóxica,
Regulamento de organización e funcionamento, Plan Xeral anual e Memoria de fin de curso.

Deseño curricular e
outros documentos
didácticos e
organizativos do
centro educativo.

46 17

5 Na presente unidade didáctica traballaremos sobre a competencia da planificación do traballo educativo
empregando as ferramentas que nos permitan facer unha planificación rigorosa do noso traballo tendo en conta
as prescricións do currículo oficial, de ser o caso, as condicións e contexto da realidade na que traballamos, as
diferenzas individuais das nenas e nenos do noso grupo e as nosas propias características como profesionais
que somos. Ao final da mesma estaremos en condicións de deseñar unidades didácticas e elaborar propostas
concretas para atender á diversidade do grupo de nen@s

Planificación,
implementación e
avaliación no ámbito
formal e non formal

40 17

6 Todo proceso educativo lévase a cabo nun contexto determinado e precisa de determinados recursos para
poder chegar a bo fin, ao longo desta unidade teremos ocasión de analizar polo miúdo os recursos que entran
en xogo cando planificamos e implementamos accións de educación infantil, a saber: Os espazos, os materiais
e o tempo.

Os recursos na
educación infantil.

42 17
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Aproximación ao deseño da intervención educativa do/da TSEI 36

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución. NO

RA2 - Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de formulación, nos
ámbitos formais e non formais. NO

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos. NO

RA5 - Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características dos cativos e das cativas. NO

RA6 - Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.9 Utilizáronse novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

CA1.10 Amosouse iniciativa e disposición ante novas situacións da profesión.

CA2.2 Identificáronse os elementos dun proxecto de intervención educativa non formal.

CA2.6 Identificáronse os niveis de planificación dunha actividade de educación non formal: plan, programa e proxecto.

CA2.9 Valorouse a importancia da planificación no proceso de intervención educativa.

CA3.8 Valorouse a participación nas actividades en equipo, o contraste de opinións e o intercambio de experiencias.

CA5.1 Relacionáronse as actividades cos obxectivos, os contidos, a metodoloxía e as necesidades individuais dos cativos e das cativas.

CA6.1 Identificáronse os modelos de avaliación.

CA6.2 Definíronse as estratexias e as técnicas de avaliación, tendo en conta a planificación e os momentos da intervención.

CA6.6 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Valoración das novas tecnoloxías como fonte de información.

 Niveis de planificación dunha intervención no ámbito non formal: plan, programa e proxecto.

 Comparación entre documentos de planificación de institucións formais e non formais.

 Valoración da importancia da planificación na atención á infancia.

 Valoración da participación no traballo en equipo.
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Contidos

 Posta en práctica das actividades formais e non formais.

 Avaliación: modelos, técnicas e instrumentos.

 Indicadores de avaliación.

 Observación.

 Interpretación da información obtida dos procesos de avaliación.

 Recoñecemento da necesidade de avaliar o proceso de intervención educativa.

 Predisposición á autocrítica e á autoavaliación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 TSEI: Profesionais comprometidas/os coa primeira infancia 30

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución. NO

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos. NO

RA6 - Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a información sobre o contorno social, económico e cultural que é útil para a intervención.

CA1.2 Analizouse a lexislación autonómica, estatal e europea en relación aos servizos educativos de atención á infancia.

CA1.4 Identificáronse propostas de educación infantil propias da realidade galega.

CA1.5 Comparáronse os tipos de centros e programas de educación formal e non formal.

CA1.6 Definíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha escola infantil.

CA1.7 Describíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha institución de educación non formal.

CA1.8 Valorouse a actividade profesional das persoas coa titulación de técnico de educación infantil no contexto da intervención educativa.

CA3.4 Comparáronse experiencias educativas salientables para definir a propia intervención educativa.

CA6.7 Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo.

CA6.8 Identificáronse os recursos para a formación permanente do persoal educador.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A infancia: historia e lexislación específica.

 Institucións formais e non formais de atención á infancia: tipos, modelos, funcións e características.

 Análise da lexislación europea, estatal e autonómica de servizos de atención á infancia no ámbito formal e non formal.

 Papel do persoal coa titulación de técnico de educación infantil na intervención educativa.

 Escola infantil: modelos, funcións e características.

 Análise de propostas de educación infantil para o medio rural.

 Comparación de diversas experiencias educativas en nenos e nenas de cero a seis anos.

 0Actualización e formación permanente. Recursos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Modelos de atención á infancia e o proceso de ensino aprendizaxe. 46

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos. NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os modelos didácticos específicos da educación infantil.

CA3.2 Interpretáronse os fundamentos dos modelos de atención á infancia.

CA3.3 Analizáronse os principios psicopedagóxicos dos modelos máis recentes en relación coa educación formal de educación infantil.

CA3.8 Valorouse a participación nas actividades en equipo, o contraste de opinións e o intercambio de experiencias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Modelos didácticos específicos de educación infantil.

 Achegas históricas que definen o proceso de ensino e aprendizaxe.

 Análise dos principios psicopedagóxicos que sustentan os modelos máis recentes de educación infantil.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Deseño curricular e outros documentos didácticos e organizativos do centro educativo. 46

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución. NO

RA2 - Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de formulación, nos
ámbitos formais e non formais. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Analizouse a lexislación sobre normalización lingüística.

CA2.1 Identificáronse os elementos dun currículo.

CA2.3 Analizáronse os elementos do currículo de educación infantil.

CA2.4 Describíronse as bases en que se apoia o currículo da educación Infantil.

CA2.5 Identificáronse os niveis de concreción curricular.

CA2.7 Comparáronse documentos de planificación de tipos de institución nos ámbitos formal e non formal.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Intervención educativa en contornos bilingües. Lexislación específica e situación sociolingüística de Galicia.

 Currículo: tipos e elementos que o compoñen.

 O currículo en educación infantil.

 Niveis de concreción curricular.

 Análise e identificación dos elementos que compoñen un proxecto educativo e unha proposta pedagóxica.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Planificación, implementación e avaliación no ámbito formal e non formal 40

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de formulación, nos
ámbitos formais e non formais. NO

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos. NO

RA5 - Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características dos cativos e das cativas. NO

RA6 - Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados. NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.8 Seleccionáronse obxectivos e contidos partindo do marco curricular, do plan ou do programa, así como das características dos cativos e das cativas, para conseguir o
desenvolvemento das súas capacidades individuais.

CA3.5 Integráronse os temas transversais na elaboración de unidades didácticas.

CA3.6 Seleccionáronse criterios metodolóxicos conforme os obxectivos da institución, o marco curricular, e as necesidades e os intereses dos cativos e das cativas.

CA3.7 Deseñáronse as adaptacións curriculares tendo en conta as recomendacións das entidades e do persoal profesional implicado, así como a información obtida.

CA5.2 Integráronse os temas transversais nas actividades programadas.

CA5.3 Deseñáronse actividades para o tratamento da atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais.

CA5.4 Identificáronse dificultades e propuxéronse solucións viables.

CA5.5 Elaboráronse adaptacións curriculares en función das características individuais e das necesidades específicas de apoio educativo aos grupos destinatarios.

CA5.6 Analizáronse adaptacións curriculares en relación a supostos de necesidades educativas especiais permanentes ou temporais.

CA5.7 Valorouse a coherencia da planificación das actividades de educación formal e non formal respecto aos obxectivos da programación.

CA6.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación en varios momentos ao longo do proceso de intervención.

CA6.4 Deseñáronse as actividades de avaliación tendo en conta os criterios e os procedementos establecidos dentro do marco curricular, no caso da educación formal, e do plan ou
programa, no caso da educación non formal.

CA6.5 Establecéronse indicadores de avaliación en varios momentos do proceso de intervención, para valorar a adecuación dos obxectivos e dos criterios metodolóxicos, a selección e a
secuencia dos contidos e das actividades, así como a funcionalidade e a adecuac

4.5.e) Contidos

Contidos

 Atención á diversidade nas intervencións educativas.

 Programación e elaboración de unidades didácticas.

 Análise das posibilidades na intervención con alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
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Contidos

 Transversalidade en educación infantil.

 Identificación do currículo oculto na práctica da educación infantil.

 Deseño de actividades que traten a atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais.

 Análise e deseño de adaptacións curriculares.

 Valoración da coherencia da posta en práctica de actividades formais e non formais.

 Selección e elaboración de instrumentos.

 Elaboración de memorias e informes.

 Xestión da calidade en centros educativos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Os recursos na educación infantil. 42

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na intervención
educativa na infancia. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os materiais didácticos, os espazos e os tempos de acordo coa intervención educativa.

CA4.2 Describiuse a normativa que regula o uso de espazos, recursos e tempos no ámbito formal e non formal, segundo o marco autonómico e estatal.

CA4.3 Definiuse a organización do tempo e do espazo como recurso didáctico.

CA4.4 Recoñeceuse e valorouse a necesidade de organizar as tarefas.

CA4.5 Analizáronse os modelos de agrupamento de acordo co número de participantes, a idade, a metodoloxía e a programación prevista.

CA4.6 Analizáronse os espazos, os materiais didácticos e a moblaxe, e comprobouse o cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como as condicións de accesibilidade.

CA4.7 Seleccionáronse materiais didácticos e didáctico-interactivos acaídos para os obxectivos, os contidos e os criterios metodolóxicos.

CA4.8 Establecéronse os espazos, os materiais, os recursos humanos e os tempos tendo en conta a idade, o número de nenos e nenas e, de ser o caso, as necesidades educativas
especiais.

CA4.9 Responsabilizouse da importancia de xerar contornos seguros.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Materiais didácticos, espazos e tempos.

 Normativa reguladora do uso de espazos, recursos e tempos na intervención formal e non formal.

 Normativa de seguridade nos espazos e nos recursos dedicados á atención á infancia.

 Recursos didácticos: organización espacial e temporal.

 Selección de materiais consonte a planificación da intervención educativa.

 Asignación de espazos, tempos e recursos (materiais e persoais), conforme a planificación da intervención educativa.

 Accesibilidade aos espazos.

 Sensibilización respecto á xeración de contornos seguros.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles, recollidos en cada unha das unidades didácticas, están directamente relacionados cos criterios de avaliación que aparecen

no currículo do ciclo e que se recollen organizados nesta programación, abranguendo tanto ao saber, como ao saber facer e ao saber ser e estar.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación incluídos nos propios resultados de aprendizaxe figuran en cada unidade didáctica, e asemade tomando como referencia

as actividades de ensino e aprendizaxe, guiarase ao alumno ou alumna no xeito máis idóneo para que poidan saber como deben evidenciar os

seus coñecementos, destrezas e actitudes para acadar a avaliación positiva.

O/a alumno/a será informado dos criterios de avaliación que serán aplicados, así como do nivel mínimo que se considera suficiente para alcanzar a

avaliación positiva, sendo estes un claro referente para a súa avaliación e constituíndo unha guía para o alumnado en cada unidade didáctica.

Tamén será informado dende o comezo do curso do contido desta programación e de todo o referente ó proceso de ensino-aprendizaxe.

Ao longo de todo o módulo de Didáctica da educación infantil levarase un proceso de avaliación continua e integral do alumnado que

proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións

interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas.

As probas, exercicios, dinámicas, supostos prácticos, tarefas escritas, e na aula virtual así como as entradas reflexivas do foro e/ou otro soporte,

previstas, nesta programación son obrigatorias para todo o alumnado agás as que se propoñan con carácter voluntario.

O emprego de métodos fraudulentos na elaboración de tarefas e probas ( plaxio, copia...) implica o suspenso das mesmas. No caso de dúbida

sobre a autoría, a profesora poderá solicitar a defensa individual e oral ao alumnado.

CUALIFICACIÓN DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA

A cualificación acadada en cada unidade didáctica calcularase sumando a nota resultante dos distintos instrumentos de avaliación, segundo a

ponderación establecida nesta programación, tendo en conta a obrigatoriedade de ter superados todos os mínimos esixibles das diferentes

unidades didácticas para poder obter unha cualificación positiva. Isto implica necesariamente a obtención dun mínimo de 5 sobre 10 nos diferentes

aspectos avaliados que se especifican para cada unidade didáctica.

No caso de que o/a alumno/a non acade unha cualificación positiva nalgunha das unidades realizará as actividades de recuperación que

establecerá a profesora de forma individualizada atendendo aos déficits do alumno/a e co obxectivo de acadar os obxectivos do módulo. As

actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de actividades e traballos iguais ou semellantes aos propostos durante a

avaliación e/ou a realización dunha proba escrita.

CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL

A nota do 1º e 2º trimestre, no caso de ter aprobada/s a/s unidade/s didáctica/s avaliadas, será a media ponderada das unidades didácticas

avaliadas no trimestre redondeando á nota enteira inmediatamente superior cando o decimal sexa igual ou superior a 6, e a inferior, cando sexa

inferior a 6.

Destacar que o alumnado non obterá unha cualificación trimestral superior a 4 no caso de que algunha unidade didáctica avaliada no trimestre

estea suspensa, aínda que a media entre as unidades sexa superior a 5.

O procedemento para establecer a nota do 3º trimestre será o seguinte:

-No caso de superar todas as unidades didácticas abordadas ao longo do curso, a nota da terceira será a media ponderada da cualificación das

unidades didácticas APROBADAS. Unha vez calculada a media aplicarase o redondeo a un número enteiro.Tendo en conta isto a nota do 3º

trimestre e a nota final do m¿¿odulo será a mesma para o alumnado que supere todas as unidades avaliadas ao longo do curso.

-No caso de suspender algunha/s unidade/s didáctica/s ao longo do curso, a nota que figurará no boletín do terceiro trimestre non será superior a

4, quedando os criterios de avaliación da/s unidade/s suspensas pendentes de ser recuperados.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CUALIFICACIÓN FINAL

Para superar o módulo é imprescindible ter cada unha das unidades didácticas aprobadas pois non se fará media entre unidades didáctica

aprobadas e suspensas.

No caso de ter todas as unidades didácticas superadas, a nota final do módulo será a media ponderada das notas obtidas nas diferentes unidades

didácticas aprobadas redondeando á nota enteira inmediatamente superior cando o decimal sexa igual ou superior a 6, e a inferior, cando sexa

inferior a 6. Na nota final do módulo, se o decimal é igual a 5, a profesora valorará a posibilidade de redondear á nota enteira superior tendo en

conta a evolución das aprendizaxes e o traballo realizado polo alumno/a ó longo de todo o curso.

No caso de non ter superada algunha/s unidade/s didáctica/s ao longo do curso, a nota final do módulo non será superior a 4.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No caso de que o/a alumno/a non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que

establecerá o/a profesor/a de forma individualizada atendendo ás carencias do alumno/a e coa finalidade de acadar os obxectivos do módulo. As

actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de actividades e traballos iguais ou semellantes aos propostos durante o

trimestre e/ou a realización dunha proba escrita.

O período de realización das actividades de recuperación comezará unha vez rematado o trimestre e durante o trimestre inmediatamente seguinte,

e finalizará no prazo que establezan a profesora e o alumnado. As actividades de recuperación da terceira avaliación realizaranse no terceiro

trimestre, unha vez realizada a terceira avaliación parcial.

No suposto de que as medidas de reforzo tomadas ao longo do curso fosen insuficientes e algún alumno ou alumna non superase o módulo, no

caso de promocionar ao 2º curso co módulo pendente, faranse actividades de recuperación no período previsto a tal fin pola normativa vixente, así

como unha proba que poderá incluir preguntas de diferente tipo ( test, curtas, de desenvolvemento, casos prácticos...).

Estas actividades concretaranse para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe e os contidos básicos non

adquiridos. Por outra banda, as actividades de recuperación terán un carácter marcadamente global e individualizado e incluirán as modificacións

metodolóxicas pertinentes para facilitar que a alumna/o poida alcanzar os niveis mínimos esixidos.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Dado que o número de horas do módulo é de 240 horas, o número máximo de faltas de asistencia (non xustificadas) para ter dereito á avaliación

continua será de 24 horas, este número pódese ver incrementado noutras 24 horas cando as faltas sexan xustificadas (segundo acordo adoptado

polo Consello Social do CIFP Compostela). A perda deste dereito non supón a perda do dereito de seguir asistindo a clase, pero non se poderán

realizar as actividades de avaliación previstas para o alumnado que segue o curso de xeito continuo e non se gardarán os traballos e probas

superadas previamente á perda deste dereito.

A avaliación consistirá na realización dunha proba que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica sobre os contidos do módulo. Esta

proba poderá realizarse no mesmo día ou en días diferentes.

Parte teórica: Poderá incluír cuestións de diferente tipo: de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento - máis ou menos amplo- de

cuestións relacionadas cos contidos do módulo.

Parte práctica: A partir dun ou varios supostos haberá que realizar unha ou varias das seguintes tarefas:

 - Establecer os elementos dun proxecto educativo de centro.

 - Deseñar un programa de intervención dirixido a nenos e nenas de educación infantil no ámbito da educación non formal ou dos servizos sociais.

 - Elaborar unha programación, unidade didáctica, proxecto, etc.

 - Distribución xustificada do espazo dun aula de educación infantil atendendo os principios pedagóxicos da educación infantil.

 - Organizar unha determinada unidade temporal: día, semana, etc. xustificando a proposta.
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 - Confeccionar un instrumento de observación e rexistro para avaliar o desenvolvemento das capacidades dos nenos e nenas dun determinado

grupo de idade atendendo ós criterios de fiabilidade e validez.

 - Deseñar un modelo de información ás familias.

 - Realizar unha adaptación curricular para un neno ou nena con neae.

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter 5 (dun máximo de 10 puntos) en cada unha das partes que a

compoñen.

No caso de detectarse actos fraudulentos á hora da realización das probas, interromperase a mesma no momento da detección, sendo valorada

con un 0.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Segundo o establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente

realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de

cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría compartirá a información dispoñíbel sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

 a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

 b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

 c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

 d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

 e) Da experiencia profesional previa.

 f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

 g) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente nela recolleranse nunha acta, da cal se entregará copia na

xefatura de estudos, incluíndo especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas, segundo se

desenvolve no artigo 16 da citada orde. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

 Adicaranse os primeiros días de clase á observación e rexistro das circunstancias que

poidan resultar rechamantes co obxecto de poder detectar calquera dificultade que poida ter o alumnado e que sexa susceptible de ser abordada

na sesión de avaliación inicial.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente

realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de

cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría compartirá a información dispoñíbel sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.
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Esta información poderá proceder, entre outras:

 a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

 b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

 c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

 d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

 e) Da experiencia profesional previa.

 f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

 g) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente nela recolleranse nunha acta, da cal se entregará copia na

xefatura de estudos, incluíndo especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas, segundo se

desenvolve no artigo 16 da citada orde. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Entendemos como reforzo educativo o conxunto de medidas educativas deseñadas pola profesora e dirixidas a axudar ao alumnado nas súas

dificultades escolares ordinarias, tratándose sobre todo de medidas que requiren flexibilidade metodolóxica.

Entre as medidas que desde un principio se establecen nesta programación destacamos:

 - Establecer claramente os obxectivos mínimos a conseguir.

 - Estar abertos á preparación de diversas actividades sobre un mesmo contido variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se poñen

en xogo.

 - Favorecer a colocación del alumnado no lugar máis adecuado ás súa características.

 - Flexibilizar a colocación do mobiliario en caso de que poida ser de axuda.

 - Promover a aprendizaxe cooperativa e a axuda entre iguais, facilitando a constitución de grupos heteroxéneos de alumnas/os que perseguen

un mesmo obxectivo desde a premisa de que para conseguilo é imprescindible a participación de todas as persoas do grupo.

 - Propoñer actividades de traballos colaborativos en pequenos grupos ou en parella

En calquera caso, as medidas deberán de ser individualizadas e polo tanto adaptadas ás necesidades concretas de cada caso, polo que despois

da avaliación inicial ou en calquera momento do curso no que se detecte unha dificultade se porán en marcha os preceptivos mecanismos de

reforzo, ou de ser o caso, solicitarase a axuda do equipo educativo e do departamento de información e orientación por se fose necesario dar un

paso máis na concreción das medidas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta a Familia profesional na que se encadran estes estudios, desde o módulo de Didáctica da Educación Infantil non se fará unha

programación específica da educación en valores por considerala unha parte esencial da formación das futuras educadoras e educadores infantís,

de xeito que se tratará dun modo integral ao longo de todo o proceso de ensino aprendizaxe, promovendo que o alumnado sexa capaz de actuar

con criterio propio, contribuíndo á paz e á democracia e mantendo actitudes construtivas, solidarias e responsables ante os dereitos e obrigas

cidadáns.

Na relación profesor/a-alumnado, así como nas relacións entre o propio alumnado, promocionarase a actitude positiva, o interese, a colaboración

entre iguais, a pertinencia das intervencións e o respecto ás regras comunicativas e ás opinións das demais persoas.

Ao longo do curso a educación en valores será traballada tanto no que respecta aos contidos actitudinais recollidos no currículo do módulo e, dun

xeito máis concreto nesta programación, como a través de diversos contidos e situacións propios do desenvolvemento cotiá das aulas. Inclúense

dentro destes:
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- A educación para a convivencia.

- A educación para a igualdade.

- A educación ambiental.

- A educación para a saúde.

- A educación para o consumo.

- A interculturaliedade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A programación de Accións complementarias á formación para este curso 2022-2023 seguirá a liña dos cursos precedentes; para elo proponse

unha ACF xenérica (aproveitamento de recursos comunitario con potencial didáctico) que agardamos poda especificarse a medida que quén asina

esta programación teña un maior e mellor coñecemento dos diferentes axentes e entidades que operan no radio de influencia do CIFP.

10.Outros apartados

10.1) Flexibilidade

Dado que a programación deste módulo é previo ó coñecemento do alumando ó que está dirixida, e tendo en conta a metodoloxía empregada, que

pretende recoller o máximo de aprendizaxes e experiencias enriquecedoras para o alumnado, así como o descoñecemento de situacións que se

poidan dar o longo do curso e que dificulten o seguimento das sesións tal e como aparece recollido inicialmente na programación (xornadas,

folgas, conmemoracións...), considérase a flexibilidade no seguimento da programación como un elemento esencial da mesma.

Esta flexibilidade permitirá adaptar as sesións e os contidos a todas aquelas situación que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe,

centrándonos especialmente nas actividades complementarias á formación tanto organizadas por este módulo, como por outros módulos do ciclo,

por outros ciclos ou por outros equipos e departamentos didácticos do centro. Neste sentido, que a programación sexa flexible, garantirá a apertura

de diferentes experiencias educativas para o alumnado.

Polo tanto, dende o módulo de didáctica da educación infantil promoverase ó máximo o seguimento das actividades e sesións presentadas nesta

programación, axustando tempos e contidos para evitar evitando privar ó alumnado de asistir a actividades didácticas que poden ser tanto ou máis

enriquecedoras que as programadas ó principio do curso. Ditos axustes quedarán reflexados, cando así sexa requirido, na plataforma de

seguimento de programacións
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