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MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía 2019/2020 6.0 187 187

Profesorado asignado ao módulo Nuria Manuela Fernández Brage

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

En  vista  das  instrucións  recibidas  pola  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional  para  o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20,  nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia, ante a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19.

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo -O xogo infantil  e  a súa metodoloxía-  evidenciarán a
consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, e reforzados por medio de actividades
de recuperación e ampliación despois desa data. 

Criterios mínimos de avaliación:

RA 1 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.

CA 1.1. -  Identificáronse as características do xogo nos nenos e nas nenas.

CA 1.2.- Analizouse a evolución e a importancia do xogo durante o desenvolvemento infantil.

CA 1.3.- Valorouse a importancia de incorporar aspectos lúdicos no proceso de ensino aprendizaxe.

CA 1.5. - Relacionouse o xogo coas dimensións do desenvolvemento infantil.

CA 1.10 - Valorouse a importancia do xogo no desenvolvemento infantil e como eixe metodolóxico da intervención educativa 

RA 3 Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou
a cativa.

CA 3.1. - Tívose en conta o momento evolutivo no deseño das actividades lúdicas. 

CA 3.2.- 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.

CA 3.6. - Relacionouse o significado dos xogos máis frecuentes na etapa infantil coas capacidades que desenvolven. 

CA 3.8 - Valorouse a actitude do persoal profesional con respecto ao tipo de intervención. 
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RA  4  Selecciona  xoguetes  para  actividades  lúdicas  e  relaciona  as  súas  características  coas  etapas  do
desenvolvemento infantil.

CA  4.1.  -  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. 

CA 4.7. - 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. 

CA 4.10. - Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos xoguetes infantís. 

RA 5 Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os recursos necesarios.

CA 5.8. - Valorouse a importancia de xerar contornos seguros. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de
avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD).

A cualificación final será o resultado da avaliación conxunta do traballo realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres
tendo en conta o carácter continuo da avaliación,  e a valoración en positivo do traballo realizado por medio das actividades de
reforzo e ampliación neste trimestre, que poderán servir para subir a nota final. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

3.1 Actividades de recuperación

Para a definición das actividades de recuperación teremos en conta tanto o carácter continuo da avaliación así como as
instrucións recibidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o desenvolvemento do terceiro
trimestre do curso académico 2019/20,  nos centros docentes da  Comunidade  Autónoma de Galicia,  ante  a  situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 Nas que se indica que para o alumnado que non adquirise as
aprendizaxes e competencias imprescindibles nos  dous primeiros trimestres,  proporcionaremos actividades que axuden a
adquirilas e superar a materia. 

Desenvolveremos polo tanto neste trimestre actividades de reforzo, recuperación e ampliación de contidos, tendo en conta os
mínimos esixibles que servirán de axuda para a recuperación da materia pendente e que consistirá en: 

▪ Proba Específica:  Desenvolvemento dunha proba escrita na que,  partindo dos minimos esixibles deberá realizar unha
aplicación práctica propoñendo unha proposta lúdica dirixida a familias con crianzas de 0 a 3 anos no contexto do seu fogar. 

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

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

▪ Proba Específica 1: Desenvolvemento dunha proba escrita na que se avaliarán as evidencias de coñecemento relacionadas
cos mínimos esixibles. Terá un peso porcentual dun 50%.

▪ Proba Específica 2: Resolución dun suposto práctico, na que se avaliarán as evidencias de desempeño, relacionadas cos
mínimos esixibles. Terá un peso porcentual dun 25%.

▪ Proba Específica 3:  Elaboración dun produto,  na que se avaliarán as evidencias de produto,  relacionadas cos mínimos
esixibles. Terá un peso porcentual dun 25%.

O resultado da avaliación será o resultante da media numérica entre as tres probas, considerandose superada cando se
obteña unha nota igual ou superior a cinco.
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado

Como medidas de reforzo e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores realizáronse as seguintes accións: 

Avanzouse de xeito moi básico afondando nos contidos mais necesarios na UD5, para a que se realizaron unha serie de
tarefas non avaliables, pero que se valorarán positivamente de cara a mellorar a cualificación final do alumnado.

O resto do trimestre traballouse mediante actividades de reforzo e ampliación relacionados cos mínimos esixibles, nos que o
conxunto do alumnado desenvolve unha  proba escrita na que realizará unha aplicación práctica propoñendo unha proposta
lúdica dirixida a familias con crianzas de 0 a 3 anos no contexto do seu fogar, que se valorará, e terá en conta xunto co resto
do traballo desenvolto no trimestre, para valorar positivamente de cara a mellorar a cualificación final do alumnado. 

Como ferramentas de apoio e seguimento, mantéñense durante o trimestre: 

- Aula virtual CIFP Compostela: Documentación e contidos básicos necesarios, videotitoriais e indicacións para a realización de
tarefas. 

- Distintos foros abertos a través da Aula Virtual do CIFP Compostela para a resolución de dúbidas sobre aspectos xerais e o
desenvolvemento das actividades propostas.

- Videoconferencia con todo o grupo unha vez por semana, de cara a resolución de dúbidas, apoio no deseño e elaboración de
materiais.

- Videoconferencias por grupo de traballo, cando o alumnado o demande e se considere necesario.

- Correo electrónico: como apoio a todas as ferramentas anteriormente citadas. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

Tal e como se establece na lexislación vixente 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, no seu artigo 28: Ao
comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo
por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.
Así mesmo,  serviu para orientar  e situar  o alumnado en relación co perfil  profesional  correspondente.  Tendo en conta a
situación de historia persoal  e escolar  producida a raíz da emerxencia sanitaria, realizouse un seguimento individualizado
constante das diferentes necesidades que foron xurdindo e que tiveron que ver con: 

- Problemas de ansiedade.

- Falta de alfabetización dixital.

- Desmotivación

- Problemas para a organización.

- Problemas de conciliación.

Ademais do especial seguimento a dúas alumnas coas que xa se estaban a aplicar medidas de atención á diversidade previas
ao estado de alarma.  Hipoacusia e TDAH. 

Se tiveron en conta todas estas necesidades educativas especiais para o deseño e adaptación da programación nesta terceira
avaliación programando actividades inclusivas tendo en conta a ampla diversidade da aula nesta situación. Buscando non
perder a conexión e tratando de motivar a continuación do proceso de ensino aprendizaxe. 
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