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PROGRAMACIÓN ED. PLÁSTICA (3º Trim.) 5º E.P.                 CURSO 2019-20

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

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

B1.1. Distinguir as diferenzas fundamentais entre as 
imaxes fixas e en movemento, clasificándoas 
seguindo patróns aprendidos.

EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. CSIEE

B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e 
soportes, texturas, formas e colores; comprobando as 
posibilidades que achegan para a creación artística.

EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra. CCEC   CCL

EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas sobre diferentes 
soportes.

CCEC

B2.1. Experimentar coas imaxes como unha 
ferramenta para deseñar documentos de información 
e comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos 
elementos e recursos para os axustar ás necesidades. 

CCEC  CSIEE   CCL

B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, 
individualmente e en grupo; manexando as 
ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 

EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cuadrícula). CCEC   CMCT

EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre que se 
trate dun traballo en grupo

CSC

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras 
tridimensionais con diferentes materiais.

EPB2.3.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas. CCEC   CCL 

EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición. CCEC

EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras. CCEC

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e 
situacións valéndose dos elementos que configuran a 
linguaxe visual.

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, cores e 
tamaños axeitados. 

CCEC   CAA

EPB2.4.3. Analiza e compara as texturas naturais e artificiais, así como as texturas visuais e táctiles, 
sendo capaz de realizar  traballos artísticos utilizando estes coñecementos. 

CCEC   CMCT

EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de obras plásticas. CCEC   CMCT

EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo. CCEC   CSIEE



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

B2.5. Participar con interese, coidando e respectando 
o material, os utensilios e os espazos, desenvolvendo 
a iniciativa e a creatividade, respectando as normas e 
as regras previamente establecidas. 

EPB2.5.1. Valora os elementos e os recursos empregados para conseguir o efecto que máis se axuste 
ao resultado final.

CCEC   CSC

EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados. CSC

EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na recollida e na 
organización do material. 

CSC

B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e 
valorando a correcta realización de actividades e a 
presentación. 

EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos. CCEC   CSC

EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións establecidas. CSC   CCEC

EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización dos exercicios e 
actividades.

CSC   CCEC

B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do 
debuxo xeométrico.

B3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas. CCEC   CMCCT

EPB3.1.4. Manexa os efectos visuais da perspectiva para debuxar triángulos e cuadriláteros. CCEC   CMCCT

EPB3.1.5. Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría. CCEC   CMCCT

EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e as ferramentas 
básicas.

CCEC   CMCCT



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.


