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

Esta programación realízase para o módulo O XOGO INFANTIL E A SÚA METODOLOXÍA pertencente ao Ciclo formativo de grao superior de

Educación Infantil; tomado como referencia o Decreto 226/200 polo que se establece o título de Técnico Superior en Educación Infantil.e

introducindo as adapatacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do

centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais e

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

Perfil profesional do titulo:

 O perfil profesional do título de técnico superior en educación infantil determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias

profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualifi-cacións e, de ser o caso, unidades de Competencia do Catálogo Nacional de

Cualificacións Profesionais incluídas no título.

Competencia xeral:

A competencia xeral deste título consiste en deseñar, pór en práctica e avaliar proxectos e programas educativos de atención á infancia no primeiro

ciclo de educación infantil no ámbito formal, consonte a proposta pedagóxica elaborada por un mestre ou unha mestra coa especialización en

educación infantil ou título de grao equivalente, e en toda a etapa no ámbito non formal, xerando contornos seguros e en colaboración con

profesionais e coas familias.

  As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan deseguido:

a) Programar a intervención educativa e de atención social á infancia a partir das directrices do programa da institución e das características

individuais, do grupo e do contexto.

b) Organizar os recursos para o desenvolvemento da actividade respondendo ás necesidades e ás características dos nenos e das nenas.

c) Desenvolver as actividades programadas empregando as estratexias metodolóxicas e os recursos apropiados, e creando un clima de confianza.

d) Deseñar e aplicar estratexias de actuación coas familias, no marco das finalidades e os procedementos da institución, para mellorar o proceso

de intervención.

e) Responder ás necesidades dos cativos e das cativas, así como das familias que requiran a participación de profesionais ou servizos, utilizando

os recursos e os procedementos axeitados.

f) Actuar ante continxencias relativas ás persoas, aos recursos ou ao medio, transmitindo seguridade e confianza, e apli-cando, de ser o caso, os

protocolos de actuación establecidos.

g) Avaliar o proceso de intervención e os resultados obtidos, elaborar e xestionar a documentación asociada ao proceso, e transmitir a información

co fin de mellorar a calidade do servizo.

h) Manter actualizados os coñecementos científicos e técnicos relativos á propia actividade profesional, utilizando os recursos existentes para a

aprendizaxe ao longo da vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa no deseño e na realización de actividades, con respecto polas liñas pedagóxicas e de actuación da institución

en que se desenvolva a actividade.

j) Manter relacións fluídas cos nenos e as nenas, coas súas familias, cos membros do seu grupo e con outro persoal profesional, amosando

habilidades sociais e capacidade de xestión da diversidade cultural, e achegar solucións para os conflitos que se presenten.

k) Xerar contornos seguros, respectando a normativa e os protocolos de seguridade na planificación e no desenvolvemento das actividades.

l) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación.

m) Xestionar a propia carreira profesional, analizando oportunidades de emprego, autoemprego e aprendizaxe.

n) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando o estudo da viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización.

o) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e de responsabilidade.
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Asociado á unidade de competencia:

UC1027_3: Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros

profesionais.

UC1028_3: Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de cativos e cativas.

UC1029_3: Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións

de risco.

UC1030_3: Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil.

UC1031_3: Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social.

UC1032_3: Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as rela-cións do cativo e da cativa

cos seus iguais e coas persoas adultas.

UC1033_3: Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos.

Isto nos permitirá traballar de cara a conseguir o rol do posto de traballo propio de este ciclo formativo que se traducirá en actividades específicas

con resultados concretos, na adaptación en función das variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos productivos, actuar

correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en

coordinación con outros departamentos.
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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 Analizaránse as características da infancia e as implicacións metodoloxícas. O papel do xogo como eixe
metodolóxico. Modolo lúdico na intervención educativa.

O modelo lúdico na
intervención educativa
na infancia

35 20

2 Deseñaránse actividades lúdicas para o xogo motor; selección de recursos materias, espaciais e temporais en
relación co momento evolutivo. Poránse en practica e avaliaránse.

Planificación e deseño
de actividades lúdicas
e propostas
organizativas para o
xogo motor, o xogo de
experimentación e
actividades
exploratorias.

35 20

3 Deseñaránse actividades lúdicas para o xogo de representación ou xogo simbólico; selección de recursos
materias, espaciais e temporais en relación co momento evolutivo. Poránse en practica e avaliaránse.

Planificación e deseño
de actividade lúdicas e
propostas
organizativas para o
xogo de representació
ou xogo simbólico.

40 20

4 Deseñaránse actividades lúdicas para o xogo cooperativo; selección de recursos materias, espaciais e
temporais en relación co momento evolutivo. Poránse en practica e avaliaránse.

Os recursos lúdicos.
Espazos e materiais.

40 20

5 Deseñaránse proxectos de intervención lúdixos en función das características do servizoDeseño de proxectos
de intervención
lúdicos.

37 20

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O modelo lúdico na intervención educativa na infancia 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

Criterios de avaliación

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.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Xogo e desenvolvemento infantil.

 Xogo e dimensións afectiva, social, cognitiva, sensorial e motora.

 Teorías do xogo: tipos e clases.

 Xogo e aprendizaxe escolar.

 Xogo e integración social: diversidade.

 Modelo lúdico: características.

 Análise das técnicas e dos recursos do modelo lúdico. O cesto dos tesouros e o xogo heurístico.

 Toma de conciencia da importancia do xogo no desenvolvemento infantil.

 Valoración do xogo na intervención educativa.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Planificación e deseño de actividades lúdicas e propostas organizativas para o xogo motor, o xogo de experimentación e
actividades exploratorias.

35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa. NO

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

CA3.8 Valorouse a actitude do persoal profesional con respecto ao tipo de intervención.

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.

CA5.7 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á planificación temporal.

CA5.8 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros.

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.
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Criterios de avaliación

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.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Xustificación do xogo como recurso educativo.

 Proceso de análise de persoas destinatarias.

 Elementos da planificación de actividades lúdicas.

 Materiais e recursos lúdicos utilizados nos xogos escolares e extraescolares.

 Clasificación dos xogos: tipos e finalidade.

 Selección de xogos para espazos pechados e abertos.

 Influencia dos medios de comunicación e das novas tecnoloxías nos xogos e nos xoguetes infantís.

 Influencia dos papeis sociais nos xogos.

 Actividades lúdicas extraescolares, de lecer e tempo libre, e de animación infantil.

 Aplicación da programación ás actividades lúdicas.

 Materiais lúdicos e xoguetes: elaboración.

 Preparación e desenvolvemento de festas infantís, saídas extraescolares, campamentos, obradoiros, e proxectos lúdicos e recreativos.

 Aspectos organizativos e lexislativos.

 Intervención do persoal profesional da educación infantil no xogo dos nenos e das nenas.

 Análise de estratexias para favorecer situacións lúdicas.

 Promoción de igualdade a partir do xogo.

 Valoración do xogo como recurso para a integración e a convivencia.

 Observación no xogo: instrumentos de observación.

 Valoración da importancia da observación do xogo na etapa infantil.

 Identificación dos requisitos para realizar a observación nun contexto lúdico-recreativo.

 Elección e elaboración dos instrumentos de observación segundo o tipo de observación e os aspectos relacionados co xogo en calquera contexto.

 Novas tecnoloxías como fonte de información.

 Predisposición á autoavaliación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación e deseño de actividade lúdicas e propostas organizativas para o xogo de representació ou xogo simbólico. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa. SI

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

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

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 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.

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.

CA5.7 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á planificación temporal.

CA5.8 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros.

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

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.
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Criterios 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.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Xustificación do xogo como recurso educativo.

 Proceso de análise de persoas destinatarias.

 Materiais e recursos lúdicos utilizados nos xogos escolares e extraescolares.

 Selección de xogos para espazos pechados e abertos.

 Actividades lúdicas extraescolares, de lecer e tempo libre, e de animación infantil.

 Aplicación da programación ás actividades lúdicas.

 Materiais lúdicos e xoguetes: elaboración.

 Preparación e desenvolvemento de festas infantís, saídas extraescolares, campamentos, obradoiros, e proxectos lúdicos e recreativos.

 Aspectos organizativos e lexislativos.

 Intervención do persoal profesional da educación infantil no xogo dos nenos e das nenas.

 Análise de estratexias para favorecer situacións lúdicas.

 Promoción de igualdade a partir do xogo.

 Valoración do xogo como recurso para a integración e a convivencia.

 Observación no xogo: instrumentos de observación.

 Valoración da importancia da observación do xogo na etapa infantil.

 Identificación dos requisitos para realizar a observación nun contexto lúdico-recreativo.

 Elección e elaboración dos instrumentos de observación segundo o tipo de observación e os aspectos relacionados co xogo en calquera contexto.

 Novas tecnoloxías como fonte de información.

 Predisposición á autoavaliación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Os recursos lúdicos. Espazos e materiais. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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.

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.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Funcións do xoguete.

 0Influencia dos papeis sociais nos xoguetes.

  Lexislación sobre xoguetes: identificación e interpretación de normas de seguridade e calidade.

 Clasificación dos xoguetes: criterios

 Creatividade e xoguetes.

 Selección de xoguetes para diversos espazos.

 Disposición, utilización e conservación dos materiais e dos xoguetes.

 Organización dos recursos e dos materiais.

 Adaptacións nos recursos lúdicos coa aplicación de axudas técnicas

 Recurso lúdico: xeración e renovación.
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Contidos

 Influencia dos medios de comunicación e das novas tecnoloxías nos xoguetes infantís.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Deseño de proxectos de intervención lúdicos. 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

RA6 - Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustifica as técnicas e os instrumentos de observación seleccionados. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 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.

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.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Animación como actividade socioeducativa na infancia.

 0Identificación e selección de técnicas e recursos lúdicos.

  Planificación, deseño e organización de recunchos e zonas de xogo interiores e exteriores.

  Adaptacións nos recursos e nas axudas técnicas referidas ao xogo.

  Uso das novas tecnoloxías na planificación de proxectos lúdico-recreativos.
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Contidos

 Obxectivos e modalidades da animación infantil.

 Elementos da planificación de proxectos lúdicos.

 Espazos lúdicos interiores e exteriores. Necesidades infantís.

 Análise dos espazos lúdicos e recreativos das zonas urbanas e rurais.

 Sectores produtivos de oferta lúdica.

 Ludotecas.

 Outros servizos lúdicos: espazos de xogos en grandes almacéns, aeroportos, hoteis, centros hospitalarios, etc.

 Medidas de seguridade nos espazos lúdicos e recreativos.

 Compilación de xogos tradicionais e actuais da comunidade.

 Observación no xogo: instrumentos de observación.

 Elección e elaboración dos instrumentos de observación segundo o tipo de observación e os aspectos relacionados co xogo en calquera contexto.
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CRITERIOS MINIMOS DE AVALIACION:

Serán  os seguintes criterios de avaliación que establece o currículo do ciclo formativo para o módulo,nos diferentes RA.

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.

 CA1.5. Relacionouse o xogo coas dimensións do desenvolvemento infantil.

 CA1.7. Analizáronse as técnicas e os recurso do xogo: cesto dos tesouros e xogo heurístico.

 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.

 CA2.5. Aplicáronse os elementos da programación no deseño do proxecto lúdico.

 CA2.6. Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, os ob-xectivos previstos, as características dos cativos e das cativas,

os materiais de que se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para realizar neles.

 CA2.8. 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.

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

RA3. Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa.

CA3.2. Enumeráronse e clasificáronse actividades lúdicas atendendo a criterios co-mo 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 necesa-rios.

CA3.3. Tivéronse en conta as características e o nivel de desenvolvemento dos pe-quenos e das pequenas para a programación de actividades

lúdico-recreativas.

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.

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 ne-nas.

CA4.6. Enumeráronse e clasificáronse xoguetes atendendo a criterios de idade, es-pazo de realización, papel do persoal educador, número de

participantes, capacida-des que desenvolven, relacións que se establecen e materiais necesarios.

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

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.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA5.1. Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos estableci-dos na súa posta en práctica.

CA5.2. Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de activida-des lúdicas.

CA5.3. Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as ca-racterísticas evolutivas das persoas destinatarias, en función

das súas idades e con-sonte os obxectivos previstos.

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

CA5.8. Valorouse a importancia de xerar contornos seguros.

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

CA6.2. Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.3. Aplicáronse técnicas e instrumentos de avaliación a distintas situacións lúdi-cas, tendo en conta criterios de fiabilidade, validez, utilidade e

pragmatismo para as persoas usuarias da información.

CA6.7. Identificáronse as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de observación de actividade lúdica.

Os mínimos esixibles para o ámbito actitudinal son, o cumprimento do seguinte criterio: Iniciativa e autonomía no  traballo

INDICADORES:

- A alumna/o é dinámica e dinamizadora no proceso de realización das tarefas propostas.

- Capta e amosa intrès polos requirimentos e necesidades da tarefa. Pregunta dúbidas.

- Participa nos foros seguindo os requerimentos establecidos.

- Incorpora os novos coñecementos e procedementos as tarefas propostas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En canto aos criterios de cualificación levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do/da alumno/a que proporcionará información

sobre a marcha da súa aprendizaxe. No caso de que esta aprendizaxe non se consiga no ritmo desexado, identificaranse as causas do déficit coa

intención de poder realizar as modificacións que se consideren oportunas para acadar os resultados de aprendizaxe.

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

establecida nesta programación (en liñas xerais equivlen a: 40% contidos conceptuais, saber; 50% contidos procedimentais, saber facer; e o 10 %

contidos actitudinais) , tendo en conta a obrigatoriedade de ter superados todos os mínimos esixibles para poder obter unha cualificación positiva.

É necesario ter aprobados todos os bloques de contidos.

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 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 semellantes aos propostos durante a avaliación

e/ou a realización dunha proba escrita, dependendo dos criterios de avaliación que non teñan acadados.

O período de realización das actividades de recuperación serán no período que establece a lei (terceiro trimestre).

Para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións parciais aprobadas. Non se fará media entre as avaliacións suspensas e as

aprobadas. A nota final do módulo será a resultante da media das avaliacións parciais e valorarase positivamente a evolución ascendente. O

redondeo ao número enteiro correspondente faráse a partir do 0.6.

Todo documento de avaliación unha vez corrixido e revisado polo alumno/a, será custodiado polo/a profesor/a ata rematado o prazo de

reclamacións da avaliación final do módulo.
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Na finalización de cada trimestre o alumnado levará a cabo un proceso de autoavaliación e de coavaliación co/coa profesor/a en canto ao que se

refire a: contidos, metodoloxía, recursos e proceso de avaliación.

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

Realizarase un informe de avaliacion individualizado.(MD.75.AVA.01 do procedemento de avaliación PR.75.AVA.01) Durante o período ordinario,

para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan ao alumnado adquirir as

capacidades non acadadas e cumprir os mínimos esixidos. Estes traballos e actividades organizaranse de xeito individualizado.

As probas con carácter xeral, poden ser cuestionarios tipo test, de preguntas a desenvolver ou cuestións curtas; probas de execución como,

situacións simuladas, exposición de un tema, realizar un proxecto, solución de casos, ou ben traballos e proxectos a presentar de xeito oral ou

escrito.

Actividades similares as realizadas ao longo do curso na aula e outros traballos , que o alumno presentará en tempo e forma (seguindo os criterios

explicitados polo profesor). Valorarase a iniciativa, o esforzo e a autonomía na busca de informacion e manexo de bibliografía especializada.

Terase en conta a presentación, a capacidade crítica, a capacidade comunicativa e a organización na exposición, se é o caso.

Para aproba-lo módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas probas procedimentais como nas probas teórico-prácticas;

ademáis de non ter suspenso o ámbito actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada

se fose o caso.

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito a avaliación continua consistirá:

Na realización dunha proba que constará dunha parte teórica e dunha parte exclusivamente práctica sobre os contidos do módulo.

- Parte A. Unha proba escrita teórica que incluirá todolos resultados de aprendizaxe e contidos que aparecen en esta programación. Duración

máxima de 1 hora. Pode tratarse de preguntas de ensaio e/ou tipo test.

Normas de corrección da proba tipo testP = [A ¿ (E / n -1)] /nº de preguntas
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P = Puntuación do bloque de preguntas obxectivas

A = Nº de acertos

E = Nº de erros

n = número de alternativas das preguntas

Parte B. Unha batería de probas de execución, inspiradas no 100% dos resultados de aprendizaxe do módulo e así mesmo servirán como

referencia as actividades realizadas ao longo do desenvolvemento do módulo.

- A partir dun contexto dado deberán deseñar un Proxecto de intervención lúdica en relación co contexto, co equipamento e co servizo en que se

desenvolva, así como con principios da animación infantil.

- Deseñar e organizar un recanto ou zona de xogos determinada na proba, debidamente xustificada, para o momento evolutivo das crianzas que se

indique. Incluindo unha proposta de actividades.

- A partir dun material dado, plantexará unha secuencia de actividades que se adapten ó recurso e ó nivel evolutivo das crianzas.

A duración desta proba terá un máximo de duas horas.

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.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento de cada módulo, indicando o grao de cumprimento e xustificación razonada no caso de desviacións, ademais a programación será

revisada ao inicio de curso e se entragará unha memoria ao final de curso.

O seguimento mensual realizarase mediante a plataforma de xestión das programacións.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

Avaliación da práctica docente:

Os aspectos da práctica docente que serán avaliados serán:

- A consecución dos obxectivos específicos das unidades didácticas.

- O cumprimento da programación.

- A metodoloxía utilizada ao longo do curso.

Esta avaliación será levada a cabo coa observación directa e indirecta do docente na aula. Ademais, é importante ter en conta o interese que

mostre o alumnado ante os contidos e a metodoloxía utilizada, a súa participación, a súa motivación e as opinións que poidan xurdir ao longo do

curso sobre o contido, a organización e as actividades.

As reunións cos membros do departamento serán de axuda para a avaliación da práctica docente, na posta en común de aspectos metodolóxicos

e de avaliación.

Ao final do curso académico, o alumnado responderá a un cuestionario relativo á docencia, aos contidos, á metodoloxía, as actividades, a
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avaliación, etc...

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante o comezo das actividades do curso académico, realizaráse unha avaliación inicial do alumnado para coñecer o seu estado inicial nas

competencias básicas adquiridas na etapa anterior a este ciclo formativo.

Medios que se utilizarán para determinar a necesidade ou non de medidas de atención á diversidade, serán:

* A observación directa.

* A análise das diferentes actividades realizadas polo alumnado, tanto na aula como na casa.

* Titorias grupais e individuais.

* Datos proporcionados polo titor/a e datos de información da matrícula.

A raíz destes instrumentos, poderase coñecer o estado inicial de cada uno, o rol que podería desempeñar no grupo, así como as variacións e a

metodoloxía a desenvolver en cada caso concreto.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas correctoras.

As medidas de reforzo educativo que se deberán de ter en conta para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados,

son:

* Medidas de atención individual dentro e fóra da aula.

* Flexibilidade nas estratexias didácticas e educativas.

* Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a

inclusión.

* Apoio antes, durante e despois da explicación da unidade didáctica.

* Potenciación do traballo grupal e da interacción.

* Novas tecnoloxías da Información e da Comunicación.

* Adaptación das actividades e probas obxectivas.

* Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.

* Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.

No caso de que non sexa posible garantir a consecución efectiva dos resultados de aprendixzaxe, o equipo docente poderá propor a través do

Departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria,tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na familia profesional a que pertence este ciclo é importante a educación en valores pois a finalidade da formación nos leva a traballar con

persoas, persoas de diferentes idades e situación.

Así teremos en conta:

- Educación para a igualdade: Estará sempre presente . En ningún momento farase diferenciación por causa do seu sexo, raza, crenzas ou calquer
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outra característica de diferenciación entre as persoas.

- Educación ambiental: fundamental para fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo par o uso dos medios e recursos de que se dispón sen

desperdiciar, papel, auga, electricidade, alimentación, insistindo na reciclaxe e na conservación.

- Educación para a saúde: É imperativo asumir a normativa para prevención da COVID19. Tamén é importante adquirir os hábitos posturais no

traballo así como uns hábitos de saúde elimpeza ou unha axeitada hixiene ocular nun sistema educativo e laboral nos que o mundo dixital ten cada

verz maior presencia. Ter en conta tamén que a nivel profesional a súde persoal e a do usuario como elementos cotiáns do seu emprego.

- Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflictos fomentando o diálogo baseado no respecto e procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático.

- Educación do consumidor: Fomentar entre o alumnado un consumo respònsable, tanto nos recursos propios como dos de uso colectivo no centro

de ensino.

- Interculturalidade: Traballando desde o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 Ao longo do curso promoveranse diferentes actividades complementarias e extraescolares tendentes au unha adecuada consecución dos

resultados de aprendizaxe previstos no currículo, na seguinte liña de actuación:

- Visita a centros de servizos de atención a infancia.

- Visitas  a escolas infantís da cidade e/ou outros concellos.

- Charlas de profesionais que desenvolven o seu labor no ámbito da educación infantil.

- Implementación de actividades e intervencións educativas en centros de atención a infancia.

- Levarase tamén a cabo a organización de actos conmemorativos de datas significativas ou tradicionais.
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