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PROGRAMACIÓN ED. PLÁSTICA (3º Trim.) 3º E.P.                    CURSO 2019-20

1.- Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e Competencias Clave.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaje Competencias Clave

▪ B1.1 Describir as características dos 
elementos presentes no contexto e as 
sensacións que as obras artísticas 
provocan. 

▪ EPB1.1.1 Establece unha orde ou pautas para seguir no procedemento de observación dos elementos do contexto,
e na súa comunicación oral ou escrita. 

CCL   CAA 

▪ EPB1.1.2. Describe as características dos feitos artísticos e as sensacións que as obras provocan. e expresa as 
súas apreciacións persoais cun criterio artístico. 

CCL   CCEC

▪ EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica. CCL   CCEC

▪ B1.2. Interpretar o contido das imaxes e 
representacións do espazo presentes no 
contexto, con identificación das posicións 
dos elementos plásticos no espazo. 

▪ EPB1.2.1. Interpreta e valora a información que ofrecen as imaxes no contexto social e comunica as sensacións, 
elaborando informacións básicas.

CCL   CCEC

▪ EPB1.2.2. Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta as técnicas espaciais. CCEC   CCL

▪ B1.3. Clasificar texturas, formas e cores 
atendendo a distintos criterios. 

▪ EPB1.3.1. Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e artificiais exploradas desde diferentes ángulos e 
posicións.

CCEC   CCL

▪ B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as 
autores/as e as súas obras máis 
significativas, facendo fincapé na cultura 
propia. 

▪ EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas de expresión de autores/as e a súa obra, empregando as 
tecnoloxías da información.

CCEC   CSC   CD

▪ EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis representativas. CCEC   CSC   CCL

▪ B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e 
materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final.

▪ EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, manexando diferentes 
técnicas. 

CCEC   CAA

▪ EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de 
obras.

CCEC   CAA
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaje Competencias Clave

▪ EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades 
manipulativas. 

CCEC   CAA

▪ EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas. CCEC   CAA

▪ EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas como guía. CCEC   CAA

▪ EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando diferentes técnicas. CCEC   CAA

▪ EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. CCEC   CMCCT

▪ EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado. CCEC   CAA

▪ B2.2. Coidar o material e os espazos e 
utilizalos adecuadamente. 

▪ EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. CCEC   CSC

▪ B2.3. Respectar e valorar o traballo 
individual e en grupo.

▪ EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas  
que lle foran encomendadas.

CSC   CCEC   CAA
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2.- Avaliación e cualificación.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN Procedementos:
Revisión das tarefas do alumnado, ou de imaxes das mesmas.

Instrumentos:
Listas de control e rúbricas.

CUALIFICACIÓN FINAL Procedemento para obter a cualificación final de curso:
Dado que é avaliación continua., conservarase a cualificación 
acadada no segundo trimestre tendo en conta a evolución dende o 
inicio de curso. 
O traballo realizado no 3º trimestre terá coma finalidade o repaso do
1º e 2º trimestre, e unicamente poderá mellorar a nota ou, de ser 
caso, recuperar a asignatura.

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
ACTIVIDADES Proposta de actividades de repaso e reforzo.

Fichas con exercicios, láminas creativas para a aplicación das 
técnicas aprendidas e manualidades realizadas con diferentes 
materiais e técnicas.

METODOLOXÍA
(alumnado con e sen 
conectividade)

As actividades súbense á Aula Virtual do centro. A mestra 
proporciona un correo electrónico de contacto a onde o alumnado 
envía as tarefas, e dende onde a mestra contacta co alumnado para
transmitirlle as correccións.
Para suplir os problemas de conectividade, as tarefas entregáronse 
ás familias en soporte impreso.

MATERIAIS E
 RECURSOS

Material funxible de ed. artística e de refugallo.

4.- Información e publicidade.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 
FAMILIAS

Procedementos:
Infórmase ás familias e ao alumnado a través da web do centro e do
blog de Plástica. Contáctase con elas a través da aplicación 
Abalarmóbil, por correo electrónico e telefonicamente.

PUBLICIDADE Instrumentos: A través da páxina web do centro e da aplicación 
Abalarmóbil.

MAIO 2020
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