
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

   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. 

    EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais 
aplicados sobre soportes distintos. 
 
(CCEC /CCL) 

   B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as 
imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos, 
comprendendo de maneira crítica o significado e a función social, con 
capacidade para elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

    EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía. 
 
 
 
(CCEC / CCL) 

   B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as 
imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos, 
comprendendo de maneira crítica o significado e a función social, con 
capacidade para elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos 
adquiridos 

    EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando a 
posteriori a adecuación do encadramento ao propósito inicial. 
 
(CCEC /CAA / CCL) 

   B1.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación  de 
xeito responsable para a busca, creación e difusión de imaxes fixas e en 
movemento. 

    EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes 
propias ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada persoa.. 
(CSC / CD) 

   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. 

    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. 
 
(CCEC / CAA) 

   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 

    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.). 
 
(CCEC / CAA) 

   B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas elementais do    EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 
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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. 

 
 
(CCEC /CAA) 

   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. 

   EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a partir da aplicación da cor. 
 
 
(CAA / CCEC) 

   B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar documentos 

   EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como 
fonte de información e documentación para a creación de producións 
propias. 
(CD / CCEC) 

  B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar documentos 

   EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística 
(carteis, guías ou programas). 
(CCEC / CD) 

 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 polas 
normas, as regras e os/as compañeiros/as. 

   EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os 
instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade determinada. 
 
 
 
(CCEC / CAA) 

 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 polas 
normas, as regras e os/as compañeiros/as. 

   EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a 
realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 
actividades. 
 
 
(CSC / CCEC / CAA) 

 

*ENTRE PARÉNTESES FIGURAN AS COMPETENCIAS CLAVE DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será 
continua, global, formativa e integradora. 

Instrumentos: as fotografías que fan sobre diferentes temas propostos, as 
creacións de deseños a partir de videos cunha temática actual, pósters 
tamén baseados en videos ou en temas dos libros E-DIXGAL e incluso 
creacións libres usando as técnicas que teñen neste momento, porque a 
veces na casa non teñen moito material para artística...unha adaptación ás 
circunstancias. 

Cualificación final 

No terceiro trimestre, sempre ca idea dunha avaliación positiva e 
sumativa, valoraranse: no debuxo (artístico), a realización de composicións 
plásticas representando figuras humanas; nas manualidades, o uso de 
diferentes técnicas e materiais; nas novas tecnoloxías, a utilización 
dalghúns recursos dixitais e o uso artístico dos medios audiovisuais, e a  
Iniciación á fotografía e por último o interés, resultado final do traballo e a 
creatividade. 
Cas notas dos dous trimestres anteriores, con clases, pódese facer a 
cualificación final do alumnado, procurando favorecelo dadas as 
circunstancias desta situación pandémica. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades neste área non son de recuperación, son de reforzo 
dos contidos tratados nos trimestres anteriores. 
Son actividades motivantes, a partir dun medio audiovisual dado 
como pode ser un video, facer unha versión nova ou deseñar 
artísticamente o contido do video, moita importancia a fotografía 
neste momento, para recoller a través dela, os seus sentimentos ca 
realidade que ven, ou da realidade da súa propia casa. E favorecer 
a súa creatividade en todo momento  e o gusto polo traballo ben 
feito. 
A linguaxe artística será tamén traballada desde diferentes 
aspectos incluíndo as TIC, onde poderán amosar as suas creación. 
E o feito de que sexa plástica bilingüe, fai que os videos ou outro 
tipo de recursos esté en lingua inglesa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A plástica ten un valor innegable en calquera cultura, ademais a 
sociedade na que vivimos está chea de imaxes que necesitan ser 
interpretadas, o que fai imprescindible a súa presenza no currículo 
educativo. 
As competencias da área de plástica desenvólveranse a través de 

múltiples procesos de sensacións, técnicas, experiencias de 

reproducción, creación e reflexión acordes co nivel do alumnado. E 

sempre estimulando  o seu espíritu crítico, a súa creatividade, a 

imaxinación, a propia percepción  asi como a autonomía e a 

sensibilidade estética. 

As actividades de plástica son subidas a E-DIXGAL, cada semana ou cada 

dúas semanas, según a tarefa. O alumnado de 6º curso, menos un 

alumno, todos contan con conectividade además do ordenador propio, 

polo que non hay problema, xa que todos/as teñen acceso ás 

actividades e recursos audiovisuais. Ao alumno sen conectividade, 

envíolle a tarefa ao correo electrónico facilitado polo seu pai. Si que ten 

despóis conectividade no móvil da familia para ver os recursos 

audiovisuais 

Materiais e recursos 

      Os recursos son material audiovisual sacado da Internet, 
material E-DIXGAL, recursos de contidos abalar, páxinas web 
específicas de plástica, cámaras fotográficas ou móbiles das 
familias,  pendrives, bloks de debuxo, material como témperas, 
cores, ou outros que o alumnado dispoña na sùa casa. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O non ser mestra titora os pais/nais poñénse en contacto ca titora e 
ela conmigo, eu chamo despóis as familias. 
Os meus avisos fágollos por Abalar. 
Mándolle a algún pai a tarefa ao seu correo. 
Puxen á disposición de todos os pais/nais o meu correo personal: 
ritaaecasa@hotmail.es para envíar tarefa, moitas familias xa o están 
facendo. 
 

Publicidade  
Todas as actividades de plástica e os recursos audiovisuais están no 
libro E-DIXGAL. 

mailto:ritaaecasa@hotmail.es

