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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.2. Describir oralmente e de forma sinxela 
diferentes formas de expresión artística. 

● EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e 
adecuados para comentar as obras 
plásticas observadas.  

● EPB1.2.2. Describe con termos propios da 
linguaxe as características de feitos 
artísticos e os seus creadores presentes 
no contorno.  

CCL CCEC 
 
 
CCL CCEC 

B1.5. Manexar as actividades plásticas 
utilizando coa correspondente destreza 
diferentes ferramentas (recortar, pegar, 
encher, traballar con pincel, pegamentos 
etc.). 

● EPB1.5.1. Practica con precisión o 
recorte, o pegado, o pintado etc.   

CCEC  CAA 

B2.1. Representar de forma persoal ideas, 
accións e situacións valéndose dos 
elementos que configuran a linguaxe visual. 

● EPB2.1.1. Manexa en producións propias 
as posibilidades que adoptan as cores.  

● EPB2.1.2. Realiza correctamente 
mesturas de cores primarias. 

● EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores 
primarias ( maxenta, cian e amarelo ) e 
secundarias ( verde, violeta e vermello) no 
círculo cromático, e utilízaas con sentido 
nas súas obras. 

● EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores 
frías e cálidas, e aplica estes 
coñecementos para transmitir diferentes 
sensacións nas composicións plásticas 
que realiza. 

CCEC  CAA 
 
CCEC  CAA 
 
CCEC  CAA 
 
 
 
 
CCEC  CAA 

B2.8. Elaborar os traballos individualmente e ● EP2.8.1. Amosa interese polo traballo CSC 
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en grupo. individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: observación sistemática, probas orais e escritas, traballos individuais e 

en grupo realizados durante o 1º e 2º trimestre do curso. 

Instrumentos: caderno do alumnado, cuestionarios, exposicións orais, resolución de 

exercicios escritos...levados a cabo durante o 1º e 2º trimestre do curso. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

O equipo de 2º nivel de EP decide o seguinte procedemento para a cualificación do 3º 

trimestre e final do curso: debido a situación tan excepcional ante a que nos atopamos, a 

nota do 3º trimestre será a suma do 40% da nota do 1º trimestre máis o 60 % da nota 

do 2º trimestre. Despois de poñernos en contacto coas familias do noso alumnado, 

vemos inxusto puntuar doutro xeito o 3º trimestre posto que cada un se atopa nunhas 

circustancias moi concretas polo que non podemos avaliar dunha forma igualitaria a 

todos/as.  

A nota final do curso coincidirá coa nota do 3º trimestre. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Todas as actividades propostas no 3º trimestre son de repaso e reforzo dos 

contidos traballados ata o momento da suspensión presencial das clases. Os 

mínimos esixibles establecidos a principio de curso para 2ºEP xa estaban dados, 
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polo que seguiremos traballando sobre eles durante o 3º trimestre sen avanzar 

nos contidos. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

As tarefas propostas diariamente cólganse no blog 

https://bergantinossegundoep.blogspot.com/. Para o alumnado sen conectividade, 

a través de protección civil, achegóuselle o material necesario para seguir 

traballando nos seus fogares. Tanto material que xa tiñan na aula (cuadernillos) 

como fotocopias do material que se está a traballar no blog. 

Materiais e recursos 

Para a realización das actividades propostas soamente é necesario un dispositivo 

(móbil, tablet ou ordenador) para acceder ao blog. Despois, na medida do posible, 

adáptanse todas as actividades para realizalas imprimindo ou nun caderno de 

traballo sen necesidade de imprimir. 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O procedemento que  empregamos para informar as familias do alumnado é 

abalarmóbil, o propio blog, correo electrónico, a páxina web do centro e non 

descartamos a app Webex para videoconferencias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 

 
 

https://bergantinossegundoep.blogspot.com/

