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1. OBXECTIVOS:
1. Proporcionar unha bagaxe de coñecementos para comprender os elementos do proceso de ensinoaprendizaxe.
2. Establecer unha fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre os que se
vana poder asentar a paráctica docente futura.
3. Construir a base de coñecementos, actitudes e habilidades técnico-profesionais útiles para o futuro
docente no desenvolvemento da súa actividades profesional.
4. Comprender conceptos e procedementos básicos no âmbito didáctico e curricular.
2. CONTIDOS:
1. Aproximación ó ámbito da didáctica.
2. Estructura e organización da ensinanza.
3. Compoñentes do acto didáctico-organizativo no proceso de ensino-aprendizaxe:
3.1. Obxetivos
3.2. Contidos
3.3. Metodoloxía e organización didáctica
- Principios e estratexias
- Actividades
- Materiais
- Espazos e tempos
3.4. Avaliación.
4. Elaboración práctica de programacións didácticas.
3. MÉTODO DOCENTE:
A metodoloxía será activa e participativa intentando promover a integración de tódolos estudiantes a
través da participación e responsabilidade compartida e tratando de combinar diversas modalidades e
recursos didácticos. As actividades a realizar estructuraranse en base a:
1. Exposición introductoria por parte das profesoras.
2. Realización de exercicios e actividades, tanto individualmente como en grupos de traballo, sobre
aqueles aspectos do programa que se vaian suxerindo o longo do desenvolvemento das clases.
3. Análise de documentos, textos, videos, etc. que contextualizados polas profesoras completen as
explicacións e permitan realizar unha valoración e posterior debate en grupo.
4. Realización dunha Unidade Didáctica en pequeno grupo.
4. AVALIACIÓN:
A avaliación será formativa e sumativa (asistencia e participación nas actividades de clase, realización e
presentación da Unidade Didáctica). A calificación poderá ser de APTO, NON APTO ou NON
PRESENTADO en función dos seguintes criterios de avaliación:
- Asistencia. MÁXIMO DE FALTAS de asistencia UNHA SESIÓN DAS DEZ que se impartirán. Firmarase
en cada sesión.
- Precisión conceptual cun nivel de adecuación e profundidade pertinente.
- Participación activa e implicación no desenvolvemento das actividades.
- Realización dunha Unidade Didactica.
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