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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Identificar as formas básicas e 
diferentes tonalidades e texturas. 

EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con      
diferentes tonalidades. 
 

B1.4. Identificar, describir e representar     
o entorno natural e o entorno artificial. 
 

EPB1.3.2. Manexa en producións propias as 
posibilidades que adoptan as diferentes     
formas, cores e texturas. 
 

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

EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de     
representación do espazo. 
 

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

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

B2.3. Realizar composicións   
bidimensionais e tridimensionais   
segundo un desexo de expresión, coas      
técnicas aprendidas. 

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

B2.4. Utilizar nas súas representacións     
distintos tipos de liñas (curva, quebrada,      
recta etc.) e formas xeométricas. 

EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e       
o 
encartado para crear obras bidimensionais     
e 
tridimensionais. 
 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar 
a expresividade de diversos materiais 
e soportes audiovisuais. 

EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para       
realizar unha obra persoal con limpeza e       
precisión. 
 

 
EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas      
nos debuxos. 
 

 
EP2.6.1. Elabora e representa imaxes     
despois dunha presentación audiovisual. 
 

 

EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas     
despois de recoller información por medios      
audiovisuais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación  

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións       
metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso        
2019-2020. Non obstante, daráselle prioridade á avaliación,       
atendendo ao seu carácter continuo e global, diagnóstico e         
formativo, a partir das avaliacións anteriores e as actividades         
desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza ao         
alumno ou á alumna. En ningún caso, o alumnado poderá verse           
prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía        
a distancia do terceiro trimestre. 
Instrumentos:  

- Traballos e proxectos realizados no primeiro e segundo 
trimestre. 

- Observación sistemática no primeiro e segundo trimestre 
(Diario de clase, escala de observación, interese e respecto 
pola asignatura, materiais e comportamento), tamén en canto 
á lingua inglesa:  
     ● Valorar a lingua inglesa para comunicarse inicialmente 
na materia de Plástica, progresando e ampliando o seu uso co 
paso do tempo. 
     ● Nomear en inglés materiais e obxectos do entorno. 
  

- Fotos das actividades producidas na casa durante o terceiro 
trimestre. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que         
se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous         
primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de          
reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizada       
dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto          
463/2020 sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción          
do criterios de avaliación e cualificación teranse en conta         
aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente     
identificados. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades modificáronse para adaptarse á posible falta        
de material na casa do alumnado. Son actividades e         
proxectos de plástica sinxelos, na que a maioría se realizan          
con materiais reutilizables (rollos de papel hixiénico, caixas        
de ovos, cartóns, papel de periódico, etc.), ademáis de         
fichas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumno con conectividade: 
- Propostas de actividades dende a aula virtual (vídeos        

feitos e explicados pola docente, documentos escritos e        
con imaxes, fichas, etc.). 

 
Alumnado sen conectividade: 
- Fichas coas propostas de actividades. 

Materiais e recursos 
- Vídeos, fichas e documentos. 
- Materiais que teñan na casa (rollos de papel hixiénico,         

caixas de ovos, cartóns, papel de periódico, etc.) 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As comunicacións coas familias lévanse a cabo a través de          
Abalar Móbil, anuncios na Aula Virtual, correos electrónicos,        
comunicación a través dos titores e nalgúns casos utilizando o          
teléfono personal. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: CEIP CAMPOMAIOR 
CURSO: 2º 

MATERIA: PLÁSTICA 

 


