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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                                                        EDUCACIÓN ARTÍSTICA. PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 B1.1.Formular opinións cun criterio 
estético, oralmente ou por escrito, que 
expresen o respecto e a riqueza das 
achegas que ofrecen as manifestacións 
artísticas (plásticas, visuais ou 
musicais),apreciando as texturas, as 
formas ,as liñas, as medidas  e as cores 

 

 B2.1.Realizar producións plásticas 
seguindo pautas elementais do proceso 
creativo, experimentando ,recoñecendo e 
diferenciando a expresividade dos diversos 
materiais e técnicas pictóricas e elixindo 
as máis axeitadas para a realización da 
obra prevista. 

 

 

 

 

 

 B2.3.Coñecer as manifestacións artísticas 

 EPB1.1.1.Observa e explica aspectos, 
calidades e características das obras artísticas 
seguindo un protocolo. 

 

 EPB1.1.4.Recoñece materiais e recursos 
plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas 

 

 EPB2.1.1.Utiliza as técnicas de debuxo 
e/ou pictóricas máis axeitadas para as súas 
creacións, manexando os materiais e 
instrumentos de forma adecuada, coidando o 
material e o espazo de uso. 

 EPB2.1.2.Fai composicións que transmiten 
emocións básicas( calma ,violencia, alegría, 
tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 
cada caso(claroscuro, puntos, liñas, cores etc.) 

 EPB2.1.7.Obtén diversas texturas a partir 
da aplicación da cor. 

 

 EPB2.3.1.Recoñece,respecta e valora  as 

 CCL. CCEC, CSC, CAA 
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máis significativas que forman parte do 
patrimonio artístico e cultural, e adquirir 
unha actitude de respecto e valoración 
dese patrimonio 

 

 

manifestacións artísticas máis importantes do 
patrimonio cultural y artístico español,  

 EPB2.3.2.Aprecia as posibilidades que 
ofrecen os museos de coñecer obras d arte 
exportas neles e goza con elas. 

 EPB2.3.3.Coñece algunha profesión do 

ámbito artístico, interésase  polas características 

do traballo de artistas e artesáns ou artesás ,e 

goza como público coa observación das súas 

producións. 

 

 

 CCEC 

B2.4.Utilizar as TIC para a busca e 

tratamento de imaxes ,como ferramentas 

para deseñar documentos 

 

B2.5.Realizar producións plásticas 

participando con interese e aplicación no 

traballo individual ou de forma cooperativa, 

respectando os materiais, os utensilios e os 

espazos, desenvolvendo a iniciativa e a 

creatividade ,e apreciando a correcta e 

precisa realización dos exercicios e das 

actividades, a orde e a limpeza, o respecto 

EPB2.4.1.Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como fonte de información e 

documentación para a creación de producións 

propias 

 

 EPB2.5.1. Produce obras plásticas logo de 
escoller as técnicas e os instrumentos máis 
axeitados para conseguir una finalidade 
determinada. 

 EPB2.5.2. Respecta os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

 EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo 
individual e colabora no grupo para a consecución 
dun fin colectivo, respectando as iniciativas de 

 

 CD 

 CCEC 

 

 

 

 CCEC 

 CAA 

  CSC 
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polas normas, as regras e os/as compañeiros 

 

 B3.1.Identificar conceptos 
xeométricos na realidade que rodea o 
alumnado, en relación cos conceptos 
xeométricos recollidos na área de 
matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

. 

cada compañeiro/a 

EPB2.5.4.Participa con interese nas actividades 

propostas, apreciando a realización correcta, 

precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 

actividades 

 EPB3.1.1. Identifica os conceptos de 
horizontalidade e verticalidade, e utilízaos nas 
súas composicións con fins expresivos. 

 EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e 
perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón. 

 EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, 
tres, catro e seis partes iguais, utilizando o 
material propio do debuxo técnico. 

 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 

 

 

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán que ser 
vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: recollida de información baseada na observación directa na clase e na 

finalización das tarefas. 

Instrumentos: rexistro da información observada e do resultado final do traballo. 
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes 

desenvolvidas nos dous primeiros trimestres. En atención ao criterio de avaliación continúa, 

consignarase a cualificación final coa media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa 

cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, se este amosou interés por facer as 

actividades propostas de maneira telemática.                                                                                                                                                                                                              

 

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

Actividades 

Actividades de debuxo e manualidades propostas por titoriales gravados por a auxiliar de 

conversa e subidas a Edixgal .                                                                                                                                                                                                                                              

 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Tutoriales por video 

Materiais e recursos Edixgal, Youtube, Webex 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Información ao alumnado.: mensaxeria de Edixgal, videoconferencias 
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Información ás familias: Abalar 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


