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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
1º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Amosar respecto pola área e polos diferentes tipos de expresión 
plástica. 

Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica. 

Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa 
plástica e o seu produto final.   
 

Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para 
alcanzar o resultado final proposto.   

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as formas, 
texturas e cores 

Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para completar 
debuxos. 
Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a 
posteriori obras plásticas 

Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, 
afectivo e social 
 

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e as 
técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de 
cores etc.). 

Elaborar os traballos individualmente e en grupo 
 

Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo. 
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2º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas 
Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.   
Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes 
formas, cores e texturas. 

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

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

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

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

Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores. 
Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes coñecementos 
para transmitir diferentes sensacións nas composicións plásticas que realiza. 
 

Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con  linguaxe 
plástica adecuada ás súas características. 
 

Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo 
e social. 

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

Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas.   

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

Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller información por 
medios audiovisuais. 

Elaborar os traballos individualmente e en grupo 
 

Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo. 
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3º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios 

Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude ou 
diferenza. 
Diferenza e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas. 

Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas 
Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.   
Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes 
formas, cores e texturas. 

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final 

Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, 
manexando diferentes técnicas. 
Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas 
técnicas e actividades manipulativas. 
Completa figuras seguindo as liñas como guía. 
Combina técnicas de picado, encartado e pegado. 

Respectar e valorar o traballo individual e en grupo. 
Leva a cabo proxectos individuais ou en grupo respectando as ideas das 
demais persoas e colaborando coas tarefas que lle foran encomendadas. 

 
Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar 
material para as creacións propias ou colectivas. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar material 
para as súas creacións artísticas. 

Elaborar os traballos individualmente e en grupo 
 

Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 12 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
4º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, as texturas, os 
códigos e as técnicas básicas das obras plásticas, e expresar as súas 
diferenzas. 

Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, utilizando 
instrumentos, técnicas e materiais adecuados na súa obra persoal. 
Identifica a influencia dos fondos de cor. 

Interpretar o contido das imaxes e das representacións do espazo 
presentes no contexto, identificando as posicións dos elementos 
plásticos no espazo. 

Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta técnicas 
espaciais. 

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan 
nas producións artísticas. 

Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, textura 
e materiais. 
Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de forma 
cada vez máis autónoma. 
Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo. 
Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, integrándoos 
de diferentes maneiras. 
Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando liñas 
grosas, finas, sombras, manchas etc. 
Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e texturas, creando 
formas tridimensionais. 

 
Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, manexando 
ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e proporcións 

Utiliza a cuadrícula como un elemento que estrutura o espazo gráfico. 
Realiza trazados con precisión utilizando ferramentas básicas. 
Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando o valor 
expresivo da cor 

Utilizar recursos dos medios de comunicación e da internet para obter Organiza e planifica o seu propio proceso creativo partindo da idea, 
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información que lle sirva para planificar e organizar os procesos 
creativos. 

recollendo información bibliográfica dos medios de comunicación ou da 
internet, desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que mellor se adecúan aos 
seus propósitos na obra final, sen utilizar elementos estereotipados 

Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos 
e realizar os traballos con orde e limpeza. 
 

Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as 
indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 
Selecciona e utiliza as materias de forma apropiada e responsable, segundo as 
súas posibilidades plásticas e os resultados marcados 

 
5º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

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

Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra. 
Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas sobre 
diferentes soportes. 

Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais 

Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición 

 
BLOQUE 2:  EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

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

Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños axeitados. 
Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción. 
Analiza e compara as texturas naturais e artificiais, así como as texturas 
visuais e táctiles, sendo capaz de realizar traballos artísticos utilizando estes 
coñecementos. 
Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos. 

Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións 
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realización de actividades e a presentación. establecidas. 
Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización 
dos exercicios e actividades 

Utilizar e manexar as tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de información, investigación e deseño. 

Emprega as novas tecnoloxías para buscar información e crear o seu propio 
deseño. 

 
BLOQUE 3: DEBUXO XEOMÉTRICO 

 

Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico 
Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría 
Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e as 
ferramentas básicas. 

 
6º CURSO 

 

 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 
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.  

 

Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes  

 

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

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 

Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización 

correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das actividades  
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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. 

 
Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman 

parte do patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha actitude de 

respecto e valoración dese patrimonio.  

 

Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do 

patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente aquelas que foron 

declaradas Patrimonio da Humanidade. 

 

 
BLOQUE 3: DEBUXO XEOMÉTRICO 

 
Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o alumnado, 

en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área de 

matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

 

Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas pola docente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Rexistro, observación, análise e valoración da presentación dos retos 
propostos e realizados a distancia tendo en conta o grao de 
desenvolvemento das aprendizaxes e competencias imprescindibles, tanto 
nas avaliacións anteriores como nas actividades desenvolvidas durante o 
3º trimestre. 
Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións metodolóxicas 
realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020. Non 
obstante, na materia de música, por ser totalmente práctica e vivencial, 
continua e global, dáselle prioridade ás avaliacións anteriores e as 
actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza 
ao alumno ou á alumna. 
O centro flexibiliza, en consecuencia, os criterios de avaliación previstos     
para cada curso, identificando e valorando especialmente as aprendizaxes 
máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso 
educativo, o reforzo e a consolidación das aprendizaxes realizadas nos 
dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación teñen un 
carácter diagnóstico e formativo, e permiten as adaptacións necesarias das 
programacións didácticas do seguinte curso 2020-2021, para incorporar 
aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias 
especiais do terceiro trimestre, non fosen abordados. 

Instrumentos: 
Non podemos continuar cos instrumentos de avaliación recollidos na 
programación anual, que son a observación directa da realización do 
traballo e do resultado final; soamente se poderá valorar o produto final, 
mediante a análise das fotos ou documento escaneado dos retos 
semanais. Revisaranse mediante unha ficha de rexistro e gardaranse. 
   

Cualificación final 

 
As actividades realizadas neste trimestre son de repaso e reforzo dos dous 
primeiros trimestres. A nota final de curso, ao ser unha materia de 
avaliación continua, corresponderá a acadada no 2º trimestre.  
As actividades levadas a cabo no terceiro trimestre servirán só como 
referencia á hora de elaborar as modificacións pertinentes de cara ao 
vindeiro curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
A materia de plástica baséase na actividade, a observación, a 
experimentación, a creatividade, a socialización e a globalización. Os 
materiais e os recursos son comúns e compartidos dentro da aula de 
plástica, facilitándolles distintas opcións para fomentar a creatividade de 
cada un. Nestes momentos, estas bases non se poden garantir a nivel 
xeral, porque cada familia está confinada na súa casa, e non todos teñen 
a opción de poder acceder a recursos materias. Tendo en conta estas 
premisas, as actividades realizadas neste trimestre son de repaso e 
reforzo, do xa traballado nos dous primeiros trimestres, que non precisen 
de axuda externa e nos que os materiais a utilizar sexan básicos. 
 

      Propóñense actividades programadas por semanas e retos a través da 
Aula Virtual do cole, dun xeito globalizado e aberto, para que cada 
alumno as poida realizar segundo a súa idade pero tamén segundo a súa 
capacidade e recursos materiais. 
A entrega das mesmas remitirase ao meu correo electrónico e serán 
revisadas e rexistradas. 
 
 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía que se levará a cabo durante este terceiro trimestre basearase 
en actividades de repaso que se facían na clase en menor nivel de dificultade 
para que as poidan realizar de maneira autónoma. 
 
Proporanse actividades flexibles e que precisen de recursos materias básicos e 
enlaces interesantes e factibles da súa realización.  
 
Os documentos e enlaces colgaranse na aula virtual, na pestana de plástica 
con acceso moi fácil e sempre que sexa posible, cos enlaces por medio de 
“etiquetas”, é dicir, con imaxes grandes nas que soamente hai que pinchar 
para acceder ao contido. Todo isto facilita que se poidan ver dende un 
ordenador pero tamén dende calquera dispositivo móbil.  
A entrega da realización das mesmas remitirase por  correo electrónico. 
Todo o alumnado dispón de dispositivo móbil, polo que en principio, non hai 
maior problema para a entrega e posterior corrección das actividades 
propostas. 
No seu momento, mediante un servizo ofertado polo concello de Zas, 
enviáronse traballos de plástica en papel a todo o alumnado, para garantir 
que todos tiveran acceso a eles. Aínda así, no caso de que haxa que imprimir 
algunha ficha para a súa realización, todo o alumnado que non teña impresora 
recibirá na súa casa o material para traballar a través do Concello de Zas. 
Manterase contacto coas familias a través do correo e se é preciso, mediante 
o teléfono ou por medio dos titores. 
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Materiais e recursos 

Na aula virtual do colexio, creouse unha pestana de plástica na que se 
publican semanalmente actividades para imprimir en papel, e enlaces con 
propostas de manualidades de reciclaxe.    
Ademais, como xa indiquei anteriormente,enviáronse traballos de plástica 
en papel a todo o alumnado, para garantir que todos tiveran acceso a eles 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información as familias farase por correo electrónico, pola aula 
virtual e polos titores do grupo. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


