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1º PRIMARIA 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B1.1. Amosar respecto pola área e polos diferentes tipos de expresión plástica.  

B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa plástica e o seu produto final.   

B1.3. Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial.  

 B1.5. Identificar diferentes formas de representación do espazo.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica.  

EPB1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para alcanzar o resultado final proposto.  

EPB1.3.1. Describe calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos presentes no contexto natural e artificial.  

EPB1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas.  

EPB1.3.3. Identifica os tamaños.  

EPB1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas  

EPB1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos.  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
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EPB1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana.  

EPB1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas.  

EPB1.3.8. Identifica os diferentes tipos de liña.  

B1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B2-2. Representar de forma persoal ideas, acciones e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

B2-3. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso creativo, experimentando, recoñecendo  e diferenciando a expresividade dos diferentes 
materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis adecuadas para a realización da obra planeada. 

B2-5. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

EPB2-2.4. Organiza o espazo das súas producións bidimensionais utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción. 

EPB2-2.5. Distingue o tema e xénero de obras plásticas. 

EPB2-3.1. Utiliza las técnicas debuxísticas  e/o pictóricas máis adecuadas para as súas creacións manexando os materiais e instrumentos de maneira  adecuada, 
coidando o material e o espazo de uso. 

EPB3-3.3. Explica coa terminoloxía aprendida o propósito dos seus traballos e as características dos mesmos. 

EPB2-5.1. Confecciona obras tridimensionais con diferentes materiais planificando o proceso e elixindo a solución máis adecuada os seus propósitos  na súa 
produción final. 
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2º PRIMARIA 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B1.1 Identificar as materiais e formas de expresión plástica. 

B1.2 Descubrir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de expresión artística. 

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e as características dos materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial 

EPB1.2.2. Describe con termos propios da linguaxe as características de feitos artísticos e os seus creadores presentes no contorno. 

EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades 

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

EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de representación do espazo 

EPB1.5.1 Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B2.1. Exploración de cores, mesturas e manchas de cor con diferentes tipos de pintura e sobre diversos soportes 

B2.3. Elaboración de debuxos, pinturas, colaxes, estampaxes, encartados, ilustracións etc 

B2.6. Exploración das liñas que delimitan contornos e do espazo que delimita a forma aberta, pechada, plana e en volume. 

B2.10. Satisfacción coa manipulación e a exploración dos materiais 

B2.11. Interese polo traballo individual e colectivo confiando nas posibilidades da produción artística.   

B2.12. Respecto polas contribucións dos compañeiros e das compañeiras, e disposición para resolver as diferenzas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

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

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas 

EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun fin colectivo 
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3º PRIMARIA 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B1-2. Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos comprendendo de xeito 

crítico o seu significado e función social sendo capaz de elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

EPB1-2.1. Analiza de xeito sinxelo e utilizando a terminoloxía adecuada imaxes fixas atendendo ao tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, 

cores, iluminación, función) 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B2-2. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

B2-3. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade dos diferentes 

materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis adecuadas para a realización da obra planeada. 

B2-5. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

EPB2-2.1. Clasifica e ordena as cores primarias (magenta, cyan e amarelo) e secundarios (verde, violeta e vermello) no círculo cromático e utilízaos con sentido 

nas súas obras. 

EPB2-2.2. Coñece a simboloxía das cores frías e cálidos e aplica devanditos coñecementos para transmitir diferentes sensacións nas composicións plásticas que 

realiza. 

EPB2-2.3. Analiza e compara as texturas naturais e artificiais, así como as texturas visuais e táctiles sendo capaz de realizar traballos artísticos utilizando estes 

coñecementos. 

EPB2-2.4. Organiza o espazo das súas producións bidimensionais utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción. 

EPB2-2.5. Distingue o tema ou xénero de obras plásticas. 

EPB2-3.1. Utiliza as técnicas dibuxísticas e/ou pictóricas máis adecuadas para as súas creacións manexando os materiais e instrumentos de xeito adecuado, 

coidando o material e o espazo de uso. 

EPB2-4.1. Organiza e planea o seu propio proceso creativo partindo da idea, recollendo información bibliográfica, dos medios de comunicación ou de Internet, 

desenvolvéndoa en bocetos e elixindo os que mellor se adecúan aos seus propósitos na obra final, sen utilizar elementos estereotipados, sendo capaz de compartir 

con outros alumnos o proceso e o produto final obtido. 

EPB2-5.1. Confecciona obras tridimensionais con diferentes materiais planificando o proceso e elixindo a solución máis adecuada aos seus propósitos na súa 

produción final. 

 

Competencias imprescindibles  
 

AA 

CEC 

CMCT 

CMCCT



 
 
 

 

 
4º PRIMARIA 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B1-1. Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos comprendendo de xeito 
crítico o seu significado e función social sendo capaz de elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

EPB1.1.1.Analiza de xeito sinxelo e utilizando a terminoloxía adecuada imaxes fixas atendendo ao tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, 
iluminación, función). 

EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos utilizando a tipografía 
máis axeitada á súa función. 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas producións artísticas. 

B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, manexando ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e proporcións. 

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de forma cada vez máis autónoma. 

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. 



 
 
 

 

EPB2.1.9. Identifica as formas en que está representada a figura humana nas obras plásticas. 

EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e texturas, creando formas tridimensionais. 

EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de simetría 

EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e axeitada os materiais, os instrumentos e os espazos. 

EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Observación directa do traballo semanal. 
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
 

Instrumentos: 
Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade. 
 Outros documentos gráficos. 
 Proxectos persoais . 
 

Cualificación 
final 

Para o alumnado realizarase a media das cualificacións destas  duas avaliacións, 
e este resultado poderase incrementar ata dous puntos en función das tarefas e 
traballos realizados ao longo do período de confinamento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A través das actividades que se presentan nas unidades, os alumnos desenvolverán 
habilidades cognitivas críticas e creativas e analizarán as oportunidades de aplicar as 
novas aprendizaxes a diferentes contextos co fin de reforzar destrezas plásticas novas 
Comezarán por ampliar a súa comprensión das catro áreas de contido de Plástica 
seguintes: percepción e resposta; contexto histórico, cultural e social; expresión e 
produción creativas; e estética e crítica 

 

Período planificación Actividades : 

 
    Do 16 ao 23 de marzo 

 
Actividades de repaso 
 e reforzo.  

 
    Do 24 ao 31 de marzo 

Actividades de repaso e reforzo 
relacionadas co currículo avaliado  
na primeira avaliación 

    Do 1 ao 3 de abril 
    
   

Actividades de repaso e reforzo  
relacionadas co currículo avaliado  
na segunda avaliación. 

     
   Do15 ao 22 de abril 

Actividades de repaso e reforzo  
relacionadas co currículo avaliado  
na segunda avaliación. 

 

     
 Do 23 ao 30 de abril 
    

Actividades de repaso e reforzo 
 relacionadas co currículo avaliado  
na primeira e segunda avaliación. 

Do 4  ao 11 de maio Actividades de repaso e reforzo 
 relacionadas co currículo avaliado 
na primeira e segunda avaliación. 
Se se considera oportuno, o  
alumnado coa segunda avaliación 
 aprobada poderá realizar tarefas  
de ampliación. 

Do 12 ao 19 de maio Actividades de repaso e reforzo 
 relacionadas co currículo avaliado 
na primeira e segunda avaliación. 
Se se considera oportuno, o  
alumnado coa segunda avaliación 
 aprobada poderá realizar tarefas  
de ampliación. 

Do 20 ao 29 de maio Actividades de repaso e reforzo 
 relacionadas co currículo avaliado 
na primeira e segunda avaliación. 
Se se considera oportuno, o  
alumnado coa segunda avaliación 
 aprobada poderá realizar tarefas  
de ampliación. 
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Do 1 ao 8 de xuño Actividades de repaso e reforzo 
 relacionadas co currículo avaliado 
na primeira e segunda avaliación. 
Se se considera oportuno, o  
alumnado coa segunda avaliación 
 aprobada poderá realizar tarefas  
de ampliación. 

Do 8 ao 15 de xuño Preparación para a avaliación  
do alumnado 
 

 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividad

e e sen 
conectividad

e) 

Cada 7 días, e baixo a coordinación das profesoras de plástica, realizarase unha 
planificación da materia, nun documento onde se describe a tarefa ou proxecto semanal 
que ten que realizar o alumnado e o listado de recursos ( enlaces a vídeo titoriais…) que 
se poñen á disposición do mesmo. 

Para aquel alumnado que teña problemas de conectividade, farase unha coordinación 
co equipo directivo, para que a través das forzas de seguridade de Monforte de Lemos 
(Garda Civil e/ou Policía Local), se lle entreguen as actividades. e os recursos 
necesarios para que poida, na maneira do posible, continuar co desenvolvemento da súa 
aprendizaxe. Da mesma maneira, se lle recollerán as actividades realizadas. 

 
Atención a diversidade: 
Para aquel alumnado con necesidades especiais, poñerémonos en coordinación ca 
dirección do centro así como co o equipo de orientación e as familias. 

 
 

Materiais e 
recursos Materiais de reciclaxe que teñan nas súas casas ou da natureza. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os medios de comunicación establecidos como básicos para comunicarse co 
alumnado e as familias serán :a páxina web do centro, a páxina Abalar e 
correo electrónico da profesora de plástica.  
Por outro lado, poñemos a disposición do alumnado un correo electrónico. 
Eses dous medios básicos non impide que se poida usar outro sistema de 
comunicación (whatsapp, aula virtual, videoconferencia, etc...).  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


