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DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  PLÁSTICA 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1.OBSERVACIÓN PLÁSTICA 
A J B B1.1. Valoración e respecto polas  obras 

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

EPB1.1.1.Valora er especta os 
diferentes tipos de expresión 
plástica. 

X CCEC                
CSC                

• Aprender a valorar e facer un uso 
correcto do vocabulario específico da 
área, materiais, técnicas, expresións e 
correntes artísticas. 

A J B B1.2.Valoración da limpeza, a orde e a 
presentación ao realizar un traballo. 
B1.3.  Satisfacción na manipulación e na 
exploración dediferentes materiais. 
B1.4.Interese por usar adecuadamente os 
instrumentos, os espazos etc. 

B1.2.Valorar a limpeza, os materiais e 
a ordena realización                                                                                                                                                                                                                                                              
dunha tarefa plástica eo seu produto 
final. 

EP1.2.1.Valora a importancia da 
limpeza, do coidado do material e 
da orde para alcanzar o resultadof 
inal proposto. 

 CCEC                
CSC                

• Recollida, limpeza e orde da aula e 
material empregado nas actividades 
plásticas. 

J E B1.5.Observación e exploración  sensorial 
dos elementos plásticos presentes nos 
ámbitos natural,artificial e artístico. 
B1.6.Descrición de imaxes presentes no 
contexto próximo. 
B1.7.Observación de elementos plásticos do 
ambiente artificial presentes en edificios, 
moblaxe urbana, luminosos ou sinais. 

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

EP1.3.1.Describe calidades e 
características de materiais, 
obxectos e instrumentos presentes 
no contexto natural e artificial. 

 CCEC                
CAA                

• Representar texturas e explorar as 
características de distintos materiais 
naturais e artificiais con fins plásticos. 

• Observar e practicar as posibilidades 
expresivas das cores primarias  e a 
combinación destes cores. 

• Elaborar un traballo creativo con 
diferentes técnicas e materiais.  

• Debuxar distintas formas xeométricas 
utilizando diferentes materiais. 

• Utilizar esquemas como referencia para 
debuxar a figura humana e as partes da 
cara.  

• Debuxar formas básicas, representar  
diferentes tamaños e realizar distintas 
figuras xeométricas a partir dun modelo. 

EP1.3.2.Identifica, nomea e debuxa 
as 
Formas básicas. 

 CCEC                
CCL                

CMCT               

EP1.3.3.Identifica os tamaños.  CCEC               
CMCT               

EP1.3.4. Identifica e  usa  as  cores 
aprendidas. 

X CCEC                

EP1.3.5.Nomea e recoñece as 
figuras xeométricas básicas e os 
elementos  plásticos. 

X CCEC                
CCL                

CMCT               
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EP1.3.6.Recoñece e nomea as 
principais  
Partes da figura humana. 

 CMCT               
CCL                

EP1.3.7.Identifica figuras 
xeométricas 
básicas. 

 CCEC                
CMCT               

EP1.3.8.Identifica os diferentes tipos 
de liña. 

 CCEC                
CMCT               

E J B1.8.Descrición verbal de sensacións e 
observacións das obras plásticas. 
B1.9.Observación da obra plástica e visual no 
contexto,en exposicións e en museos,e 
comentarios posteriores sobre elas. 
B1.10.Expresión oral das impresións quea 
obra artística xera. 

B1.4.Usar léxico sinxelo e adecuado 
para  comentar as obras plásticas 
propias e alleas. 

EPB1.4.1. Describe o que sente ou 
pensa sobre as súas propias 
creacións plásticas e as dos 
compañeiros e as compañeiras, 
usando o vocabulario adecuado. 

 CCL                
CSIEE               
CCEC                

• Aprender a facer un uso correcto do 
vocabulario específico da área, valorar 
as creacións artísticas propias e as 
realizadas polos demais. 

• Expresión oral dos sentimentos que 
despertan as obras artísticas tanto 
propia como alleas. 
 
 J B1.11.Exploración de distancias, percorridos e 

situacións de obxectos e persoas en 
Relación co espazo. 
 
B1.12.Observación de diferentes maneiras de 
representar o espazo Xfotografía aérea, 
planos de vivendas, maquetas, mapas etc.). 

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

EPB1.5.1.Observa diferentes formas 
de presentar o espazo. 

 CCEC                
CAA                

CMCT               

• Representar diferntes posicións dun 
obxecto.  

• Organizar o espazo gráfico para 
aproveitar a superficie de traballo. 
 
 

EPB1.5.2.Explora as distancias, os 
percorridos e as situacións de 
obxectos e persoas en relación co 
espazo. 

 CCEC                
CAA                

BLOQUE 2.EXPRESIÓN PLÁSTICA 

J B2.1.Uso de diferentes formas ,texturas e 
cores nas producións. 

B2.1.Probar en producións propias as  
posibilidades que adoptan as formas, 
texturas e cores. 

EPB2.1.1.  Manexa  e  emprega  as 
Diferentes texturas naturais e 
artificiais. 

 CCEC                • Realizar debuxos de obxectos 
utilizando diferentes posibilidades 
expresivas da cor. 

• Explorar recursos plásticos para 
elaborar composicións. 

• Crear unha figura completando as liñas 
principais para representar paisaxes, 
obxectos ou personaxes. 

• Experimentar as posibilidades 
expresivas das liñas  para debuxar 
distintas expresións.   

EPB2.1.2.Emprega os diferentes 
tipos de liña e experimenta con 
elas para completar debuxos. 

 CCEC                
CSIEE               

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de 
materiais e experimenta con eles 
para crear a posteriori obras 
plásticas. 

 CCEC                
 

CAA                

EPB2.1.4.Sitúa elementos no 
espazo nas producións plásticas. 

 CCEC                



4 

 

 

 

    

 
 

J B2.2.Elaboración de debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes, 
encartado de formas etc. 
B2.3. Manipulación de obxectos para a súa 
transformación Xmonicreques, disfraces, 
escenariosetc.). 
B2.4.Exploración de recursos dixitais para a 
creación de obras. 

B2.2.Realizar composicións plásticas 
que representen o mundo imaxinario, 
afectivo e social. 

EPB2.2.1. Produce e identifica 
obras sinxelas usando formas 
xeométricas básicas. 

X CCEC                
CAA                

• Explorar e utilizar as características de 
distintos materiais con fins plásticos. 

• Realizar estampacións para decorar 
diferentes escenas, murais, caretas… 

• Recortar, pegar e montar un 
crebacabezas. 

• Uso da técnica de colaxe para a 
creación de obras artísticas propias. 

• Elaborar un colaxe para reproducir  un 
cadro. 

• Colorear fotografías e realizar 
monicreques e  representar personaxes 
con distintas expresións. 

• Visionado de obras, autores famosos e  
técnicas plásticasna pizarra dixital  e 
representalos plásticamente. 

• dixital 
• dixital. 

 
 
 
 
 

EPB2.2.2.Elabora portadas, colaxes 
e outros obxectos empregando as 
ferramentas e as técnicas básicas 
Xrecortar,pegar,encher;usarpinceis, 
rotuladores,lapis de cores etc.). 

 CCEC                
CSIEE               

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa 
axuda da cuadrícula,identificando e 
recoñecendo os tamaños. 

 CCEC                

EPB2.2.4.Elabora e 
representaimaxes despois dunha 
presentación audiovisual. 

 CCEC                
CAA                

 
 
 
 

A B B2.5.Manipulación adecuada de materiais, 
Instrumentos e espazos. 

B2.3. Respectar e coidar os materiais,os 
utensilios e os espazos. 

EPB2.3.1. Respecta as normas 
preestablecidas e coida os 
materiais,os utensilios e os espazos. 

X CCEC                
CSC                

• Recoller, limpar e ordear a aula e o  
material empregado nas actividades 
plásticas. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

J 
E 

 B1.1.Exploración sensorial de elementos 
presentes no contorno natural (plantas, 
árbores, minerais, animais, auga etc.).  

 B1.2. Observación de elementos plásticos do 
entorno artificial (edificios, mobiliario 
urbano, luminosos, sinais etc.).  

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

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

 CCEC 
CCL 

Aprender a valorar e facer un uso correcto do 
vocabulario específico da área, materiais, 
técnicas, expresións e correntes artísticas. 

E 
J 

 B1.3. Observación comentario da obra 
plástica e visual no contexto, en exposicións 
e en museos. 

 B1.4. Curiosidade por descubrir as 
posibilidades artísticas que ofrece o 
contexto. Identificación de nomes da 
profesión artística. 

 B1.5. Descrición de imaxes presentes no 
contexto. 

 B1.6. Exploración dos elementos plásticos 
nas imaxes (ilustracións, fotografías, cromos, 
carteis, logos etc.).  

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

 EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e 
adecuados para comentar as obras 
plásticas observadas.  

 CCL 
CCEC 

Recollida, limpeza e orde da aula e material 
empregado nas actividades plásticas. 

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

 CCL 
CCEC 

Observar e practicar as posibilidades 
expresivas das cores primarias  e a 
combinación destes cores. 
Elaborar un traballo creativo con diferentes 
técnicas e materiais.  
Debuxar distintas formas xeométricas 
utilizando diferentes materiais. 
Utilizar esquemas como referencia para 
debuxar a figura humana e as partes da cara.  
Debuxar formas básicas, representar  diferentes 
tamaños e realizar distintas figuras xeométricas a 
partir dun modelo. 

J 
E 

 B1.7. Manipulación de obxectos cotiáns con 
diferentes texturas e formas.  

 B1.8. Descrición verbal de sensacións e 
observacións.  

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

 EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea 
con diferentes tonalidades.  

X CCL 
CCEC 

Realizar debuxos de obxectos utilizando 
diferentes posibilidades expresivas da cor. 
 

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

 CCEC Representar texturas e explorar as 
características de distintos materiais 
naturais e artificiais con fins plásticos. 
 

J 
E 

 B1.9. Exploración de distancias, percorridos e 
situacións de obxectos e persoas en relación 
co espazo.  

 B1.10. Observación de diferentes maneiras 
de representar o espazo (fotografía aérea, 
planos, maquetas, mapas etc.). 

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

 EPB1.4.1. Identifica diferentes formas 
de representación do espazo.  

 CCL 
CCEC 

Representar diferntes posicións dun obxecto.  
 

 EPB1.4.2. Representa de diferentes 
maneiras o espazo. 

X CCEC Organizar o espazo gráfico para aproveitar a 
superficie de traballo. 
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J  B1.11. Experimentación con ferramentas nas 
actividades plásticas e con diversos soportes  

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

 EPB1.5.1. Practica con precisión o 
recorte, o pegado, o pintado etc. 

X CCEC 
CAA 

Recortar, pegar e montar un crebacabezas. 
 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

J 
B 

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

 B2.1. Representar de forma persoal ideas, 
accións e situacións valéndose dos 
elementos que configuran a linguaxe 
visual. 

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

 CCEC 
CAA 

Realizar debuxos de obxectos utilizando 
diferentes posibilidades expresivas da cor. 
 

 EPB2.1.2. Realiza correctamente 
mesturas de cores primarias.  

X CCEC 
CAA 

Explorar recursos plásticos para elaborar 
composicións. 
 

 EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores 
primarias ( maxenta, cian e amarelo ) 
e secundarias ( verde, violeta e 
vermello) no círculo cromático, e 
utilízaas con sentido nas súas obras.  

 CCEC 
CAA 

Observar e practicar as posibilidades 
expresivas das cores primarias  e a 
combinación destes cores. 
 

 EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das 
cores frías e cálidas, e aplica estes 
coñecementos para transmitir 
diferentes sensacións nas 
composicións plásticas que realiza. 

 CCEC 
CAA 

Observar e practicar as posibilidades 
expresivas das cores primarias  e a 
combinación destes cores. 
 

J 
B 

 B2.2. Indagación sobre as posibilidades 
plásticas e expresivas dos elementos naturais 
e artificiais do entorno próximo. 

 B2.2. Identificar o entorno próximo e o 
imaxinario, explicándoo con  linguaxe 
plástica adecuada ás súas características. 

 EPB2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o 
plano ao representar o entorno 
próximo e o imaxinario. 

 CCEC Crear unha figura completando as liñas 
principais para representar paisaxes, 
obxectos ou personaxes. 
 

 EPB2.2.2. Realiza composicións 
plásticas que representan o mundo 
imaxinario, afectivo e social.  

 CCEC 
CSC 

Explorar e utilizar as características de 
distintos materiais con fins plásticos. 
 

J 
B 

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

 B2.4. Manipulación e transformación de 
obxectos para o seu uso noutras actividades 
escolares.  

 B2.3. Realizar composicións 
bidimensionais e tridimensionais segundo 
un desexo de expresión, coas técnicas 
aprendidas. 

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

 CCEC 
CAA 

Recortar, pegar e encartar para elaborar 
diferentes obras creativas. 

 EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe 
para realizar unha obra persoal con 
limpeza e precisión.  

X CCEC 
CAA 

Uso da técnica de colaxe para a creación de 
obras artísticas propias. 
Elaborar un colaxe para reproducir  un 
cadro. 
   

J  B2.5. Experimentación con tipos de liñas  B2.4. Utilizar nas súas representacións  EP2.4.1. Utiliza liñas e formas X CCEC Crear unha figura completando as liñas 
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G (curva, recta, quebrada etc.).  
 B2.6. Exploración das liñas que delimitan 

contornos e do espazo que delimita a forma 
aberta, pechada, plana e en volume.  

distintos tipos de liñas (curva, quebrada, 
recta etc.) e formas xeométricas. 

xeométricas nos debuxos. CAA principais para representar paisaxes, 
obxectos ou personaxes. 
Experimentar as posibilidades expresivas das 
liñas  para debuxar distintas expresións. 

 EP2.4.2. Emprega ferramentas 
básicas do debuxo (regra e escuadro) 
para realizar diferentes formas 
xeométricas.  

 CCEC 
CAA 

Explorar e utilizar as características de 
distintos materiais con fins plásticos. 
 

 EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para 
respectar as proporcións das formas.  

 CCEC 
CAA 

Utilizar e debuxar en cuadrícula. 

J 
H 

 B2.7. Exploración visual e táctil da figura 
humana.  

 B2.5. Recoñecer as partes principais da 
figura humana. 

 EP2.5.1. Debuxa a figura humana e 
diferencia as principais partes.  

X CCEC 
CMCT 

Utilizar esquemas como referencia para 
debuxar a figura humana e as partes da cara.  
 

J 
I 

 B2.8. Exploración de recursos dixitais para a 
creación de obras artísticas. 

 B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a 
expresividade de diversos materiais e 
soportes audiovisuais. 

 EP2.6.1. Elabora e representa imaxes 
despois dunha presentación 
audiovisual.  

 CCEC Elaborar un traballo creativo con diferentes 
técnicas e materiais.  

 

 EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións 
plásticas despois de recoller 
información por medios audiovisuais. 

 CCEC 
CD 

Elaborar un traballo creativo con diferentes 
técnicas e materiais.  
 

A 
J 

 B2.9. Interese por usar axeitadamente e de 
maneira progresiva os instrumentos, os 
materiais e os espazos.  

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

 B2.7. Coidar, respectar e utilizar 
axeitadamente os materiais, os utensilios 
e os espazos. 

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

X CSC Aprender a valorar e facer un uso correcto do 
vocabulario específico da área, materiais, 
técnicas, expresións e correntes artísticas. 

A 
J 
C 

 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.  

 B2.8. Elaborar os traballos 
individualmente e en grupo.  

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

X CSC Recollida, limpeza e orde da aula e material 
empregado nas actividades plásticas. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. OBSERVACIÓN PLÁSTICA 
E J B1.1. Establecemento de protocolos de 

actuación na observación das obras 
artísticas. 

B1.2. Valoración do coñecemento de 
diferentes códigos artísticos como medio 
de expresión de ideas. 

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. 

X CCL                
CAA 

 Elaboración dun autorretrato nomeando 
as distintas partes da cara . 

 Visionado de autorretratos de pintores 
famosos 

 Uso correcto de vocabulario específico 
da área: materiais, técnicas e correntes 
artísticas. 

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. 
 
 

X CCL 
CCEC 

E J B1.3. Interpretación e valoración da 
información que proporcionan as imaxes 
no contexto social e comunicación das 
apreciacións obtidas. 

B1.4. Indagación sobre diferentes maneiras 
de representar o espazo. 

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 

 Expresión oral dos sentimentos que 
despertan as obras artísticas tanto propia 
como alleas. 

 Realización de composicións 
axustándose as técnicas básicas da 
perspectiva. 

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

 CCEC 
 

CCL 

J B B1.5. Observación dos materiais empregados 
nas obras plásticas. 
 
B1.6. Exploración de calidades dos materiais 

(transparencia, rugosidade, lixeireza etc.) 
e tratamento convencional e sinxelo de 
texturas, formas e cores sobre 
diferentes soportes. 

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 

 Elaboración de composicións artísticas 
empregando cores cálidas e frías e 
materiais con diferentes texturas. 

 Creación de obras utilizando diferentes 
tipos de liñas e figuras. 

EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas 
e cores atendendo a criterios de 
similitude ou diferenza. 

X CCEC 
CCL 
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EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as 
diferentes texturas, liñas, formas e 
cores nas composicións artísticas. 

X CCEC 
CCL 

J A B B1.7. Descrición de profesionais 
relacionados/as coas artes plásticas e 
visuais. 

B1.8. Procura de información sobre as 
manifestacións culturais e artísticas do 
contexto. 

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

EPB1.4.1.  Describe  varias  
profesións 
relacionadas coas artes plásticas. 

 CCEC                
CSC                
CCL 

 Coñecemento de artistas e obras mías 
recoñecidos no eido do collage. 

 Reinterpretación de obras de outros 
autores utilizando diferentes técnicas 
artísticas. 

 Visionado de obras de paixasistas 
relevantes 

 
 
 
 

EPB1.4.2. Procura información 
sobre artistas plásticos/as da cultura 
propia e de outras, e sobre a súa 
obra. 

X CCEC                
CSC                
CAA 

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 

 BLOQUE 2. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
J B B2.1. Planificación e organización para 

axustar o proceso de creación individual e 
en grupo ás intencións previstas, 
seleccionando adecuadamente os 
materiais, os instrumentos e as técnicas. 
B2.2. Elaboración de imaxes usando 
técnicas 
e recursos diversos. 
B2.3. Construción de estruturas con 
volume. 

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. 

X CCEC 
CAA 

 Realización de diferentes obras artísticas 
utilizando diferentes materiais e 
soportes. 

 Manexo adecuado de diferentes 
instrumentos: regra, escuadra, cartabón, 
tixeiras, compás, punzón 

 Elaboración de caroutas utilizando 
diferentes técnicas artísticas 

 Uso da técnica de collage para a creación 
de obras artísticas propias. 

 Debuxo de  diferentes tipos de paisaxes  
 

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

X CCEC 
CAA 

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. 

X CCEC 
CAA 

EPB2.1.5. Completa figuras 
seguindo as liñas como guía. 

X CCEC 
CAA 
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EPB2.1.6. Combina técnicas de 
picado, 
encartado e pegado. 

X CCEC 
CAA 

EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula 
como referencia para copiar e 
representar modelos, de maneira 
proporcionada. 

X 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 
CMCT 

EPB2.1.10. Crea imaxes 
tridimensionais 
co recorte e o pegado. 

 CCEC 
CAA 

EPB2.1.11. Debuxa a  figura  
humana, usando a cuadrícula 
para alcanzar as proporcións 
adecuadas. 

 CCEC 
CMCT 

A J B2.4. Selección e uso responsable de 
materiais apropiados segundo as súas 
posibilidades plásticas e o fin para o que 
se previron. 
B2.5. Establecemento de protocolos de 
actuacións no proceso de creación 
individual e/ou colectiva. 

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

EPB2.2.1. Coida e  utiliza 
adecuadamente os recursos de 
traballo. 

X CCEC                
CSC 

 Recollida, limpeza e orde da aula e  
material empregado nas actividades 
plásticas 

 B2.6. Respecto polas normas e pola 
repartición de tarefas establecidas no 
grupo. B2.7. Respecto polas ideas e os 
traballos individuais. 

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. 

X CSC                
CCEC                
CAA 

 Participación en traballos artísticos 
grupais 

J I B2.8. Utilización de recursos dixitais para 
a elaboración de producións artísticas. 
B2.9. Compilación de imaxes para 
complementar textos (carteis, anuncios, 
esquemas etc.). 

B2.4. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
buscar material para as creacións 
propias ou colectivas. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
para documentarse sobre o seu 
contexto cultural e artístico. 

 CCEC 
CD 

 A partir de links aportados polos 
mestr@s busqueda e ampliación da 
información sobre o tema a tratar 

 Uso a cámara fotográfica para capturar 
diferentes imaxes de tarefas traballadas: 
facer autorretratos, seleccionar paisaxes, 
etc.  

 Uso da fotocopiadora para traballar a 
simetría 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

E 
J 
B 

B1.1. Comunicación das apreciacións 
obtidas por observación. 
B1.2. Elaboración de carteis con diversa 
información aplicando os coñecementos 
plásticos adquiridos. 
B1.3. Creación de imaxes  para textos dados 
para secuenciar unha historia X romance, 
cantiga, … ). 

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 
maneira crítica, o significado e función 
social, sendo capaz de elaborar imaxes 
novas a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

EPB1.1.1.  Analiza, de maneira 
sinxela e utilizando a terminoloxía 
axeitada, imaxes fixas  atendendo ao 
tamaño, formato, elementos básicos 
Xpuntos, rectas, planos, cores, luz, 
función, ... ). 

X CCEC 
CCL 
CAA 

● Carteis: función: qué?, dónde?, cándo?), 
contexto de aplicación, formatosX grande, 
pequeno, díptico, tríptico, poster) 
compoñentesX tipoloxía textual, clases de 
letras, rectas, cores, imaxes, etc.),  

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. 

X CCL 
CAA 
CCEC 

 
 

● Carteis: elaboración de carteis  para 
anunciar diferentes festas do centro, 
XHalloween, Nadal, Entroido, Festivais, etc) 
traballos realizados polo alumnadoX 
exposicións de diferentes traballos de 
investigación), exposicións itinerantes 
diversas, etc. 

EPB1.1.3. Secuencia unha historia en 
diferentes viñetas nas que incorpora 
imaxes e textos seguindo o patrón 
do cómic. 

 CCEC 
CCL 
CAA 

● Tiras cómicas: deseño de tiras cómicas  
distribuidas en 4 ou 5 viñetas 

EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de 
forma oral e escrita, o contido das 
imaxes dunha obra artística 
concreta.  

 CCL 
CCEC 
CSC 

●Análise oral de diferentes obras de arte 
:utilizando o vocabulario preciso, 
identificando diferentes formas e liñas, 
analizando cores, texturas, dende un punto 
de vista crítico e con sentido estético. 

J 
B 

B1.4. Observación de materiais empregados 
nas obras plásticas. 
B1.5. Valoración do coñecemento de 
diferentes códigos artísticos como medios 
de expresión de sentimentos e ideas. 
B1.6. Clasificación de texturas e 
tonalidades, e apreciación de formas 
naturais e artificiais, exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións. 

B1.2. Recoñecer e identificar as formas 
naturais e artificiais, as texturas, os 
códigos e as técnicas básicas das obras 
plásticas, e expresar as súas diferenzas. 

EPB1.2.1. Representa formas 
naturais e artificiais presentes no 
contexto, utilizando instrumentos, 
técnicas e materiais adecuados na 
súa obra persoal.  

X CCEC 
CSIEE 

●Bodegóns:tanto de elementos naturais 
como artificiais da propia contorna 
uilizando diferentes  técnicas  e 
instrumentos. 

EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e 
cores, atendendo a distintos criterios 
Xsimilitude, diferenza, tacto, dureza 
etc.) 

X CCEC 
CCL 

●Traballo con conceptos plásticos: cores, 
mesturas, figura-fondo, tamaños, dureza, 
textura, tipos de liñas, figuras, volume, 
sombras, etc. 

EPB1.2.3. Identifica a influencia dos 
fondos de cor.  

 CCEC ●Traballo con conceptos plásticos: fondos 
de corX claro-oscuro) 
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EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de 
forma oral e escrita o contido das 
imaxes nunha obra artística.  

 CCL 
CCEC 
CSC 

●Análise oral de diferentes obras de arte 
:utilizando o vocabulario preciso, 
identificando diferentes formas e liñas, 
analizando cores, texturas, dende un punto 
de vista crítico e con sentido estético. 

EPB1.2.5. Identifica as formas de 
representar a figura humana nas 
obras. 

 CCL 
CMCT 

● Traballo con conceptos plásticos: 
diferentes formas de representación da 
figura humana Xrealismo, esquematismo, 
expresionismo, cubismo, etc.) 

J 
E 
I 

B1.7. Interese por procurar información 
sobre as producións artísticas e por 
comentalas. 
B1.8. Indagación sobre as calidades de 
diferentes materiais e uso que se fai deles 
en distintas representacións.  
B1.9. Uso dos recursos dixitais na procura 
da información.  

B1.3. Identificar determinados/as artistas 
e amosar interese por coñecer as formas 
de expresión das súas obras máis 
representativas.  

EPB1.3.1. Describe profesións 
relacionadas coas artes plásticas e 
visuais. 

X CCL 
CCEC 
CSC 

● Traballo con conceptos plásticos: coñecer 
as profesións relacionadas coas artes 
plásticas e visuaise X pintor, ecultor, 
ceramista, orfebre, fotografo, diseñador 
gráfico, etc) 

EPB1.3.2. Procura información sobre 
artistas plásticos/as da propia 
cultura ou alleos, en relación coas 
características da súa obra.  

X CCL 
CCEC 
CSC 
CD 

● Traballo con conceptos plásticos : procura 
de información en diferentes fontes para 
elaborar unha liña temporal da vida e obra 
de Velázquez 

EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as 
apreciacións persoais sobre as obras 
plásticas dun autor ou dunha autora 
cun criterio artístico. 

 CCL 
CCEC 
CSIEE 

CD 

● Obsevar difentes manifestacións plásticas 
e expresar oralmente o que as mesmas lle 
xusiren. 
● Seleccionar a obra de Velázquez que máis 
lle guste e explica por qué. 

J 
E 
B 

B1.10. Valoración do contido informativo 
que as imaxes proporcionan. 
B1.11. Comunicación das apreciacións 
obtidas dunha imaxe. 
B1.12. Observación de elementos para 
estudo de escalas e proporcións. 
B1.13. Indagación sobre as maneiras de 
representar o espazo. 

 B1.4. Interpretar o contido das imaxes e 
das representacións do espazo presentes 
no contexto, identificando as posicións 
dos elementos plásticos no espazo.  

EPB1.4.1. Interpreta e valora a 
información obtida de imaxes no 
contexto social, e elabora e 
comunica informacións básicas.  

X CCL 
CAA 
CCEC 

●Observar para  Interpretar diferentes 
manifestacións artisticas da contorna para 
comunicar resultados . 

EPB1.4.2. Identifica a posición dos 
elementos plásticos tendo en conta 
técnicas espaciais. 

 CCEC 
CSC 

CMCT 

●Traballo con conceptos plásticos : analizar 
diferentes composicións plásticas 
identificando fondo, formas, cores, 
posicións, distancias, perspectivas,etc. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

J 
B 

B2.1. Procura das posibilidades da cor en 
contrastes, variacións e combinacións, 
apreciando os resultados sobre diferentes 
soportes. 
B2.2. Uso de diferentes texturas para as 
representacións Xarea, tecidos, papel etc.). 

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

EPB2.1.1. Representa formas 
naturais e artificiais con diferentes 
formas, cores, texturas e materiais.  

X CCEC ● Bodegóns:tanto de elementos naturais 
como artificiais da propia contorna 
uilizando diferentes  técnicas  e 
instrumentos. 

EPB2.1.2. Consegue dar sensación 
de profundidade e volume ás súas 

X CCEC 
CSIEE 

● Traballo con conceptos plásticos 
:sombreado con lápizX elaborar 
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B2.3. Exploración das calidades dos 
materiais e o tratamento non convencional 
destes Xpintura esparexida, por chorro etc.). 
B2.4. Emprego de distintos soportes nas 
creacións. 
B2.5. Curiosidade por coñecer as 
posibilidades plásticas dos materiais.  
B2.6. Construción de móbiles, estruturas e 
volume. 
B2.7. Construción de estruturas sinxelas 
para representacións teatrais. 

creacións.  composicións usando o lápiz para traballar 
profundidade e volume). 

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

X CCEC 
CSIEE 

 

● Traballo con conceptos plásticos: facer 
mesturas Xa partir das cores básicas, 
elaborar mesturas e tonalidades para as 
súas produccións ) 

EPB2.1.4. Realiza unha obra con 
materiais téxtiles de refugo.  

 CSIEE 
CCEC 

● Traballo con conceptos plásticos:  
CollageX elaborar un collage utilizando 
anacos de materiais textiles) 

EPB2.1.5. Experimenta con materiais 
e texturas para creacións orixinais, 
integrándoos de diferentes 
maneiras.  

 CAA 
CCEC 

● Traballo con conceptos plásticos:  utilizar 
diferentes materiais  para as súas 
producciónsX ceras, rotuladores, tempreras 
, acuarelas, arxila, etc) 

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, 
tintas, plumas etc. para os debuxos 
usando liñas grosas, finas, sombras, 
manchas etc.  

 CCEC 
CSIEE 

● Traballo con conceptos plásticos:  traballo 
das liñas X elaboración dunha cidade 
cubista utilizando liñas de diferente grosor, 
manchas, etc), puntos e manchasX para 
reprsentar unha paisaxe) 

EPB2.1.7. Representa obxectos coa 
técnica da esfumaxe. 

 CCEC ●Copiado do Natural: Bodegón XCabazas, 
xoguetes,etc) utilizando a técnica da 
esfumaxe 

EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas 
Xacuarela, témperas etc.) con 
finalidade estética.  

 CCEC 
CSIEE 

●Coloreado das mascaras do Entroido 
utilizando as témperas 

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

 CCEC 
CSC 

● Cubismo: descompoñer a cara e o corpo 
en diferentes formas xeométricas 

EPB2.1.10. Representa imaxes 
usando diferentes características da 
cor. 

 CCEC ● Copia : reinterpretación de obras de 
diferentes autores e cores. 

EPB2.1.11. Utiliza diferentes 
materiais e texturas Xarxila, tecidos, 
papel etc.) para as súas creacións 
plásticas.  

X CCEC 
CSIEE 

● Decorado das máscaras utilizando 
diferentes materiais e texturas:trozos de 
tecidos, lás, papel, etc. 

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

 CCEC ● Papiroflexia: elaboración de distintas 
figuras e formas xeométricas 
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J 
G 
B 

B2.8. Experimentación das dimensións e 
das proporcións dunha mesma forma en 
diferentes posicións. 
B2.9. Experimentación das posibilidades de 
representación con liñas grosas, finas, 
continuas, descontinuas e xeométricas. 
B2.10. Realización de fotografías: enfoque e 
planos.  
B2.11. Aplicación en producións propias de 
aspectos observados en obras artísticas. 
B2.12. Utilización de recursos dixitais e 
audiovisuais para a elaboración de obras 
artísticas.  

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

EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como 
un elemento que estrutura o espazo 
gráfico. 

X CCEC 
CMCT 

●Organización do espazo: división da folla 
en cuadrantes antes de comezar as 
composicións como forma de organizar o 
espazo 

EPB2.2.2. Traza formas xeométricas 
con precisión, coa axuda das 
ferramentas básicas Xregra, 
escuadro e cartabón). 

X CCEC 
CMCT 

●Uso dos instrumentos básicos de debuxo: 
uso da regra, escuadra, cartabón e compás 
para trazar formas xeométricas . 

EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e 
de perspectiva á construción de 
estruturas e á transformación do 
espazo. 

 CCEC 
CSIEE 

●Uso dos instrumentos básicos de debuxo: 
trazar formas xeométricas con dimensións 
dadas utilizando regra escuadra e cartabón 

EPB2.2.4. Realiza trazados con 
precisión utilizando ferramentas 
básicas. 

 CCEC 
CMCT 

● Cubismo: trazar lineas rectas usando a 
regra para diseñar unha cidade cubista. 

EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e 
proporcións axeitadas para 
representar obxectos. 

 CCEC 
CMCT 

● Copiado do natural:utilizando escalas e 
proporcións adecuadas para representar 
obxectos. 

EPB2.2.6. Realiza composicións 
plásticas con figuras xeométricas, 
apreciando o valor expresivo da cor. 

 CCEC 
CSIEE 

● Cubismo: trazar lineas rectas usando a 
regra para diseñar unha cidade cubista 
utilizando tendo en conta o valor expresivo 
que pode aportar cada cor 

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

 CCEC 
CMCT 

● Traballo con conceptos plásticos:  
simetríasX para representar o corpo e 
difentes obxectos) 

I 
J 
B 
D 

B2.13. Compilación impresa e dixital sobre 
manifestacións artísticas. 
B2.14. Interese pola procura da información 
artística. 
B2.15. Interpretación da información.  
B2.16. Inicio no uso dos medios 
audiovisuais e dixitais para a creación de 
obras plásticas. 

B2.3. Utilizar e manexar as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de 
información, investigación e deseño. 

EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos para obter información 
sobre o contexto artístico e cultural 
para as súas producións.  

X CCEC 
CD 

● A partir de links aportados polos mestres 
busca información sobre diferentes 
contextos artísticos 

EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos básicos para a 
elaboración das propias creacións. 

X CCEC 
CD 

CAA 

● Uso da cámara fotográfica para capturar 
diferentes imaxes para elaborar diferentes 
produccións. 

EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte 
dixital para as organizar e as 
transformar nunha produción propia 
Xnovela, historieta, cartel, mural, 
esquematización dunha lección da 
clase etc.).  

 CD 
CAA 

● Elaboración de carteis conmemorativos  e 
cómics utilizando programas específicos 
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EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
coñecer expresións artísticas e 
culturais dos pobos do mundo.  

 CSC 
CCEC 

CD 

●Percorridos didácticos en páxinas 
concretas XMuseo Prado, Tyssen) para 
coñecer diferentes artistas e correntes 

B 
J 

B2.17. Establecemento de ordes e pautas 
para seguir. 
B2.18. Interese por axustar o proceso 
creativo ás intencións previstas, mediante 
bosquexos ou deseños. 

B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, dos 
medios de comunicación e da internet 
para obter información que lle sirva para 
planificar e organizar os procesos 
creativos, así como para coñecer e 
intercambiar informacións con outro 
alumnado. 

EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu 
propio proceso creativo partindo da 
idea, 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, sendo capaz de 
compartir cos compañeiros e 
compañeiras o proceso e o produto 
final obtido. 

X CSIEE 
CAA 
CSC 

●A partir de links aportados polos mestres 
busqueda e ampliación da información 
sobre o tema a tratar  e artístas estudados 
●Uso a cámara fotográfica para capturar 
diferentes imaxes de tarefas traballadas: 
facer autorretratos, seleccionar paisaxes, 
etc.  
●Uso da fotocopiadora para traballar a 
simetría. 
●Comunicar os compañeiros os procesosos 
seguidos , as técnicas utilizadas, as 
dificultades  e satisfacións atopopadas,etc. 
●Elaborar exposicións colectivas das obras 
elaboradas polo alumnado 

EPB2.4.2. Elabora bosquexos e 
deseños para axustar o proceso de 
creación individual ou en grupo, e 
presenta os traballos con orde e 
limpeza. 

X CSIEE 
CAA 
CCEC 

● Realización das actividades seguindo os 
pasos establecidos : uso do lápiz, regra e 
goma  para facer marcos e bosquexos. 
●Poñer data e título as obras. 
●Presentación dos traballos relizados nas 
datas establecidas de antemán 
 

A 
B 
J 

B2.19. Uso responsable de instrumentos, 
materiais e espazos. 
B2.20. Selección axeitada de materiais e 
espazos.  

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

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

X CSC 
CSIEE 

●Realización de actividades seguindo os 
pasos establecidos de forma consensuada ó 
comezo do curso para desenvolver as 
actividades na aula de plástica: recollida e 
limpeza de materiais e instrumentos 
utilizados Xpinceis, rodelos, vasos, etc.) así 
como da aula Xlimpeza de mesas e cadeiras) 

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

 CSC 
CSIEE 
CCEC 
CAA 

●Realización das actividades seguindo os 
pasos establecidos : uso de lápiz, regra e 
goma  para facer marcos e bosquexos. 
●Poñer data e título as obra. 
● 
 
 
Presentación dos traballos relizados nas 
datas establecidas de antemán 
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EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as 
materias de forma apropiada e 
responsable, segundo as súas 
posibilidades plásticas e os 
resultados marcados.  

 CCEC 
CSIEE 

●Elaborar retratos, paisajes, 
reinterpretaciones de cadros, ect. utilizando 
diferentes materiales Xceras , acuarelas, 
témperas) y técnicas según actividades X 
puntillismo, cubismo, natural) 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. OBSERVACIÓN PLÁSTICA 
J E B1.1.Indagación sobre as posibilidades 

plásticas dos elementos naturais e o seu uso 
con fins expresivos. 

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

EPB1.1.1.Recoñece as imaxes fixas e 
en movemento e clasifíCaas 

X CCEC                 
CSIEE               

Expresión plástica de figuras en 
movemento.  
 Elaboración dun cómic no que expresen o 
movemento das figuras e/ou o estado de  
repouso. 
Representación do movemento cando imos 
ao colexio pola mañá. 
 
 

EPB1.1.2.Debuxa aspectos da vida 
cotiá. 
 

X 

 J E                                                                                                                                                    B1.2.Exploración das posibilidades de 
materiais,texturas,formas,cores,etc. sobre 
diferentes soportes. 
B1.3.Análise da interrelación dos códigos e a 
Intencionalidade comunicativa. 
B1.4.Interese por aplicar ás representacións 
plásticas os descubrimentos obtidos na 
exploración de materiais. 
B1.5.Exploración das posibilidades expresivas 
da liña segundo a forma,a dirección,a situación 
espacial e a sensación de movemento e  de 
repouso. 

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. 

X CCEC                
CCL                

Coñecemento de distintos materiais para 
uso da clase de plástica. 
Representación de aspectos da vida cotiá: a 
familia,a casa, as comidas,as 
festividades,…e revisión do vocabulario 
relacionado  xa coñecido. 

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

X CCEC                Debuxo dunha paisaxe con acuarelas e a 
mesma con ceras para diferenciar os 
resultados finais ao utilizar distintos 
materiais. 
Uso das técnicas do collage como creación 
artística. 
Realización de caroutas para o entroido. 

J E B1.6.Documentación,rexistro  e valoración 
deformas artísticas    e artesanais 
representativas da expresión cultural. 
B1.7. Realización de fotografíasXenfoque e 
planos) para enriquecer un informe,para 
recoller actividades de centro,para ilustrar 
unha noticia,… 

B1.3.Aproximarse á lectura,análise e 
interpretación da arte e as imaxes 
fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e 
históricos,comprendendo,de maneira 
crítica,o significado e función 
social,sendo capaz de elaborar imaxes 
novas a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

EPB1.3.1.Coñece a evolución da 
fotografía desde o branco/negro á  
cor,do formato papel ao dixital, e 
valora as posibilidades que 
proporciona a tecnoloxía. 

 CCEC                
CCL                

Pequena exposición de fotos familiares 
antigas e contraste con fotos actuais 
dixitais e mesmo  “selfies”. 

Modificación dun autorretrato por medio 
da cor  según as técnicas de pop art. 

Visionado de retratos de famosos 
realizados con esta técnica XAndy  Warhol) 
 
Búsqueda de información sobre pintores 
famosos que coñecemos fisicamente polo 

EPB1.3.2.Realiza fotografías 
utilizando medios tecnolóxicos, 
analizando,a posteriori, se o 
encadre é o máis adecuado para o 
propósito inicial. 

X CCEC                
CCL                
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EPB1.3.3.Recoñece os diferentes 
temas da fotografía. 

 CCEC                seu autorretrato, Velázquez, Rembrand, 
Durero, Van Gogh,Sorolla,… 
Búsqueda por medio de internet de 
fotografías que poidan ilustrar un traballo 
determinado. 
Visionado por medio das TICs de diferentes 
tipos de fotografías según a temática.  
Elaboración dun mural “familiar” con fotos. 

BLOQUE 2.EXPRESIÓNECREACIÓN PLÁSTICA 
J E B2.1.Uso de texturas para caracterizar 

imaxes e obxectos,e para o tratamento de 
imaxes dixitalizadas. 
B2.2.Preparación de documentos propios da 
comunicación artística:carteis,programase 
guías. 
B2.3.  Disposición á  orixinalidade e  á 
Espontaneidade á hora de plasmar ideas. 

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. 

X CCEC                
 CSIEE               
 CCL                

Creación dun anuncio para publicitar un 
produto. 
Escoller en soporte papel, anuncios que lles 
chamen a atención e que expliquen que 
sensación lles produce. 
 Elaborar un folleto para a celebración 
dunha festividade (Thanksgiven, 
Halloween,…) 
 
 

EPB2.1.2.Busca un cartel e 
confecciona  o seu propio anuncio. 

X CCEC                 
CSIEE               

J E 
A 

B2.4.Comparación entre as formas que a 
representación  do  espazo  adopta  en 
Diferentes áreas ou ámbitos,como mapas de 
estradas, guías,pintura de paisaxes e 
planos. 
B2.5.Construción de estruturase 
transformación de espazos usando nocións 
métricas e de perspectiva. 
B2.6.Establecemento de revisións e reflexión 
Sobre o traballo. 

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

EPB2.2.1.Confecciona planos,e 
mapas 
simples coa axuda das ferramentas 
básicas,individualmente e en grupo. 

 CCEC                
CMCT               
CSC                

Participación en traballos grupais. 
Debuxo dun plano da súa habitación. 
Visionado de obras de paisaxistas 
relevantes. 
 Uso das técnicas da perspectiva para 
debuxar paisaxes.  
Representación dun xardín de Santiago, 
desde distintos puntos de vista. 
Creación, en grupo, dun mapa do tesouro 
utilizando cuadrícula. Vocabulario 
relacionado coas pistas para atopar o 
tesouro. 
Fomento da responsabilidade á hora de 
facer traballos en grupo e o respecto polo 
traballo dos demais. 
 

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

X CCEC                
 

CMCT               

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

 CSC                

J E B2.7.Análise das formas de representación 
de volumes no plano segundo o punto de 
vista ou a situación no espazo. 
B2.8.Representación con distinta 
intencionalidade de formas abertas e 
pechadas,e dos límites e contornos e 
superficies. 

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

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

X CCEC                
CCL                

Elaboración de composicións artísticas 
utilizando a técnica de claroscuro para dar 
volume a un debuxo plano. 
Coñecemento das cores primarias e 
secundarias,  cálidas e as frías, na 
composición artística. 
Debuxo dunha natureza morta usando 
soamente o lapis, para que intensifiquen as 
áreas de sombra  en contraposición coa luz.  
Debuxo da mesma natureza morta pero 
usando cores. Comparación coa obra 
anterior. 

EPB2.3.2.Experimenta coa 
superposición  de planos para crear 
volume. 

 CCEC                
CMCT               

EPB2.3.3.Utiliza a liña horizontal 
como elemento expresivo para 
proporcionar sensación de 
profundidade. 

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

 CCEC                Debuxo dunha paisaxe limitada cun 
horizonte,utilizando a perspectiva e as 
diferentes cores según a fonte d e luz. 
Realización dunha paisaxe marítima en 3D. 
Montaxe dun marco en 3D para unha foto 
co fin de regalarlla a un amigo/a 
Composición dunha figura xeométrica de 
12 caras, dodecaedro, con cartolina, tendo 
especial coidado en ensamblar ben as 
pezas . 
 
 

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

 CCEC                

EPB2.3.6. Constrúe obxectos 
tridimensionais. 

X 
 

CCEC                
CSIEE               

J H B2.9. Uso de texturas para caracterizar 
Obxectos e imaxes. 
B2.10. Aplicación da posibilidade expresiva 
da liña, segundo a forma, a dirección, a 
situación no espazo e a sensación de 
movemento ou repouso. 
B2.11.Recreación de espazos imaxinados 
aplicando conceptos básicos de composición, 
equilibrio e proporción. 

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 adecuados. 

X CCEC                
CAA                

Realización de bodegóns de creación propia 
utilizando materiais con diferentes texturas, 
formas e cores. 
 Utilización da técnica do puzzle recortando 
e unindo as pezas. 
Continuación dun cómic aplicando 
conceptos propios do movemento ou 
repouso. 
Visionado de diferentes obras de artistas 
recoñecidos, diferenciando a temática 
relacionada. 
Imitación dunha obra mestra prestando 
especial atención á distribución do espazo e 
a colocación das personaxes. 
Debuxo dun atardecer nunha praia con 
figuras humanas baseándose nun cadro de 
J. Sorolla. 
Debuxo ao natural da fachada principal do 
colexio. 

EPB2.4.2.Organiza os espazos das 
súas producións bidimensionais, 
utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio e 
proporción. 

X CCEC                
CMCT               

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. 

X CCEC                
 CSIEE               

A B C B2.12.Constancia e exixencia progresiva no 
proceso de realización de tarefas plásticas 
aplicando estratexias creativas e respectando 
as normas previamente establecidas. 
B2.13.Seguimento das normas e das 
instrucións de manexo e conservación de 

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. 

X CCEC                
CSC                

Esforzo por realizar o traballo 
de forma óptima poñendo en 
uso as nocións aprendidas. 
Respecto e coidado dos 
materiais propios e alleos, 
deixando limpa e recollida a 

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

X CSC                
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instrumentos,materiais e espazos. 
B2.14.Asunción de responsabilidades no 
Traballo individual e colectivo. 

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

 CSC                aula. 
Mostra de  interese por 
mellorar a produción propia.  
Respecto pola creación artística 
dos compañeiros/as. 
Desprazamento polos 
corredores con dilixencia e sen 
facer ruído. 

H B B2.15.Elaboración de deseños previos á 
realización dunha obra para chegar ao 
resultado final con orde e limpeza. 
B2.16.Establecemento de protocolos de 
organización,orde,limpeza e presentación. 

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. 

X CCEC                
CSC                

Mostrar interese por terminar 
os traballos cando corresponde 
e presentalos con limpeza. 
Desenvolvemento da iniciativa 
persoal á hora de elaborar 
obras artísticas. 
Desenrolar a creatividade e 
perder o medo á expresarse 
coa  plástica.  
 

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

X CSC                
CCEC                

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

X CSC                
CCEC                

I J B2.17.Documentación sobre producións 
artísticas nos medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para un sinxelo tratamento 
das imaxes,o deseño,a animación e a 
difusión dos traballos elaborados. 

B2.7.Utilizar e manexar as tecnoloxías da 
información e da comunicación como 
medio de información,investigación e 
deseño. 

EPB2.7.1.Emprega as novas 
tecnoloxías para se iniciar no 
deseño dixital,no tratamento de 
imaxes ou na  animación. 

X CD                 
CCEC                

Uso das TICs para coñecer aos grandes 
mestres da obra plástica e a súa produción. 
Creación dun cómic utilizando como 
ferramentas as TICs 

BLOQUE 3.DEBUXO XEOMÉTRICO 
H J B3.1.Exploración das posibilidades da liña 

recta para iniciar os traballos de xeometría. 
B3.2.  Seguimento  de  normas  e  das 
instrucións de manexo das ferramentas 
básicas do debuxo técnico. 

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

EPB3.1.1 Coñece e usa as principais 
ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico Xregra, escuadro, 
cartabón, semicírculo, etc.) 

X CCEC                
CMCT               

Coñecemento das ferramentas básicas para 
o debuxo lineal: regra, escuadro, cartabón e 
semicírculo. 
Uso do compás. 
Debuxa liñas paralelas cunha separación 
dada. 
Usa a regra e o semicírculo para describir 
ángulos de 30 e 60 e 90 graos. 
Traza liñas perpendiculares a unha recta 
dada. 
Debuxo de formas simétricas usando o eixe 
de simetría. 

EPB3.1.2.Utiliza o trazado de rectas 
paralelas. 

 CCEC                
CMCT               

EPB3.1.3.Traza ángulos rectos,de 30 
e de 60 graos utilizando as 
ferramentas básicas. 

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

 CCEC                
CMCT               

Debuxo de formas xeométricas utilizando o 
material adecuado e as pautas aprendidas 
para o seu uso. 
Debuxo dun enlousado Xdunha cociña por 
exemplo)para debuxar triángulos e 
cuadriláteros en perspectiva. 

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

 CCEC                
CMCT               

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

X CCEC                
CMCT               
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

J 
E 
B 

B1.1. Indagación e apreciación das 
posibilidades plásticas e expresivas dos 
elementos naturais e artificiais do contexto 
próximo. 
B1.2. O contexto natural, artificial e artístico: 
posibilidades plásticas dos elementos 
naturais e o seu uso con fins expresivos.  
B1.3. Elaboración de protocolos para a 
observación sistemática de aspectos, 
calidades e características notorias e sutís das 
imaxes.  

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 Xplásticas, visuais ou musicais), 
apreciando as texturas, as formas, as 
liñas, as medidas e as cores.  
 
 

 

EPB1.1.1. Observa e explica 
aspectos, calidades e características 
das obras artísticas seguindo un 
protocolo.  

X CCL 
CCEC 
CSC 

Reflexión á hora de opinar sobre as 
diferentes manifestacións culturais , 
valorando o esforzo creativo e a necesidade 
de apoiar e fomentar a cultura. 

EPB1.1.2. Utiliza a observación e a 
percepción visual para interpretar 
imaxes.  

X CCEC 
CAA 

Observación cun criterio estético  da 
realidade para reflexala por medio da 
plástica na creación de imaxes. 

EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso 
de elaboración dunha composición 
plástica. 

X CCEC 
CAA 

Valoración do traballo ben feito e 
potenciación da necesidade de esforzarse 
por terminar os traballos do mellor  xeito 
posible. 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e 
recursos plásticos nas imaxes e nas 
composicións plásticas. 

X CCEC 
CCL 

Coñecemento dos distintos materiais e 
recursos para uso da clase de plástica. 
 

EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre 
as formas xeométricas do seu 
contexto próximo.  

X CCEC 
CCL 

Obsevación nos edificios singulares do seu 
entorno da importancia da xeometría  á 
hora da creatividade arquitectónica. 

EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de 
texturas, formas, cores e materiais 
aplicados sobre soportes distintos. 

X CCEC 
CCL 

Coñecemento do círculo  crómatico e o uso 
de diferentes técnicas para obter 
diferentes acabados sobre o mesmo tema. 

J 
E 
B 

B1.4. Indagación sobre o uso artístico dos 
medios audiovisuais e tecnolóxicos para o 
traballo con fotografías.  
B1.5. Documentación sobre a evolución da 
fotografía e valoración das posibilidades do 
formato dixital actual.  
B1.6. Valoración do cine de animación como 
ferramenta de aprendizaxe. 
B1.7. Secuenciación dunha historia, unha 
novela e unha canción, con imaxes e textos 
explicativos.  
B1.8. Elaboración de carteis aplicando 

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. 

EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela 
e utilizando a terminoloxía axeitada 
imaxes fixas atendendo ao tamaño, 
ao formato e aos elementos básicos 
Xpuntos, rectas, planos, cores, luz e 
función). 

 CCEC 
CCL 

Aproximación ao ao significado cultural do 
cine e a súa evolución. 
Diferenciar tipos de planos e como se 
utiliza a luz para producir distintas 
sensaciones no espectador.Importancia da 
música como parte do guión. 
 
 
 
 

EPB1.2.2 Coñece a evolución da 
fotografía desde o branco e negro á 

X CCEC 
CCL 

Exposición de fotos familiares antigas para 
decatarse da evolución da fotografía. 
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coñecementos plásticos e audiovisuais.  
B1.9. Iniciación a sinxelas obras de animación 
tendo en conta o son, a montaxe, o guión e a 
realización. 

cor, do formato de papel ao dixital, e 
valora as posibilidades que trae 
consigo a fotografía. 

Dar color a un selfie ao modo Pop art. 
Obtención dediferentes  resultados  según 
a  luz, brillo, nitidez dunha foto á que se lle 
aplican filtros diferentes. Instagram. 

EPB1.2.3. Recoñece os temas da 
fotografía. 

 CCEC 
CCL 

Recoñecemento do vocabulario sobre a 
fotografía. 

EPB1.2.4. Realiza fotografías 
utilizando medios tecnolóxicos, 
analizando a posteriori a adecuación 
do encadramento ao propósito 
inicial. 

X CCEC 
CAA 
CCL 

Coa propia cámara toma de fotos do 
entorno do colexio e facer modificacións 
no encadre para facer un cartel e coñecer 
mellor os diferentes barrios da cidade que 
circundan o colexio. 

EPB1.2.5. Recoñece o cine de 
animación como un xénero do cine e 
comenta o proceso empregado para 
a creación, a montaxe e a difusión 
dunha película de animación, 
realizado tanto coa técnica 
tradicional como coa técnica actual. 

 CCEC 
CCL 
CAA 

Lectura sobre a orixe e evolución do cine 
animado. Proxeccción dunha película de 
debuxos animados e posterior debuxo 
dunha persoaxe. 

EPB1.2.6. Secuencia unha historia en 
viñetas nas que incorpora imaxes e 
textos, seguindo o patrón do cómic. 

X CCEC 
CAA 

Elaboración dunha tira de cómic utilizando 
liñas para crear movimiento. 

EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de 
animación para familiarizarse cos 
conceptos elementais da creación 
audiovisual: guión, realización, 
montaxe, son. 

X CCEC 
CAA 
CD 

Escritura de un pequeño diálogo para 
insertar no cómic. 

J 
I 
A 

B1.10. Valoración dos medios de 
comunicación e das novas tecnoloxías da 
información e da comunicación como 
instrumentos de coñecemento, produción e 
satisfacción.  
B1.11. Uso das tecnoloxías da información e 
da comunicación para coñecer as 
manifestacións do patrimonio cultural e 
artístico dos pobos Xautores e autoras, obras 
e documentación).  
B1.12. Uso intencionado da imaxe como 
instrumento de comunicación. 
B1.13. A protección de datos. Dereito á 
propia imaxe.  

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. 

EPB1.3.1. Manexa programas 
informáticos sinxelos de elaboración 
e retoques de imaxes dixitais Xcopiar, 
pegar, modificar tamaño, cor, brilo, 
contraste, …) que lle serven para a 
ilustración de textos. 

X CD 
CSC 

Utilización das tics para  buscar imaxes, 
modificar o tamaño ou a cor, e copialas e 
pegalas nun texto concreto. 

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

X CSC 
CD 

Explicación sobre a importancia de 
respectar os dereitos de autor e da perda 
económica que supón “piratear” contidos 
culturais. 
Mostrar a cantidade de persoas que 
traballan na creación dun anuncio 
publicitario. 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

J 
B 

B2.1. Aplicación de recursos gráficos para a 
expresión de emocións, ideas e accións. 
B2.2. Disposición á orixinalidade, a 
espontaneidade e a plasmación de ideas, 
sentimentos e vivencias de forma persoal e 
autónoma, na creación dunha obra artística.  
B2.3. Recreación de espazos, aplicando 
conceptos artísticos básicos Xequilibrio e 
composición). 

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. 

X CCEC 
CAA 

Aprender a ser respetuso/a e ter a mente 
aberta a novas aprendizaxes e formas de 
creación dentro e fóra da aula. 

EPB2.1.2. Fai composicións que 
transmiten emocións básicas Xcalma, 
violencia, alegría, tristura etc.) coa 
axuda de diversos recursos para cada 
caso Xclaroscuro, puntos, liñas, cores 
etc.). 

X CCEC 
CAA 

Uso de diferentes tipos de recursos 
plásticos para representar emocións 
básicas. 

EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, 
ideas, accións e situacións.  

X CCEC 
CAA 

Debuxo dun bodegón a lapis e outro con 
cores para comprobar a diferenza nos 
resultados. 

EPB2.1.4. Experimenta con materiais 
e texturas gráficas con creatividade e 
soltura.  

X CAA 
CCEC 

Dar un paso máis no emprego de diferentes 
materiais para obter diferentes texturas. 

EPB2.1.5. Valora os elementos e os 
recursos empregados para alcanzar o 
efecto que máis se axuste ás propias 
necesidades.  

X CAA 
CCEC 

Valoración da experimentación de novas 
formas de creatividade imitando un graffiti 
no block de debuxo. 

EPB2.1.6. Distingue e explica as 
características da cor en canto a súa 
luminosidade, tono e saturación, 
aplicándoas cun propósito concreto 
nas súas producións. 

X CAA 
CCEC 

Coñecemento do círculo cromático, as 
cores primarias, secundarias e as terciarias. 
 

EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a 
partir da aplicación da cor.  

X CAA 
CCEC 

Obtención de  diferentes texturas a partir 
da aplicación da cor. 

EPB2.1.8. Executa composicións 
pareadas nas que aparecen as cores 
complementarias respectivas. 

X CAA 
CCEC 

Elaboración dunha composición coa  
técnica Pop Art para usar as cores 
complementarias. 

EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e 
elementos do contexto con 
dimensións, proporcións, tamaños e 
cores axeitadas Xpaisaxe, bodegón 

X CCEC 
CAA 

Facer unha composición libre con cores 
secundarias respectando as proporcións 
axeitadas. 
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etc.). 

EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía 
aprendida o propósito dos seus 
traballos e as características dos 
mesmos.  

X CCEC 
CCL 

Coñecemento da terminoloxía axeitada ao 
traballo que se está a facer. 

J 
B 

B2.4. Análise das formas de representación 
de volume.  
B2.5. Elaboración de obxectos 
tridimensionais con distintos materiais. 
B2.6. Comparación entre as formas que 
adopta a representación do espazo en 
diferentes áreas ou ámbitos. 

B2.2. Representar volumes utilizando 
recursos como cores, claroscuros, corte, 
dobra e encartado. 

EPB2.2.1. Representa con claroscuro 
a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas.  

 CCEC 
CAA 

Debuxo da figura humana creando volume 
grazas as zonas de luz e de sombra. 

EPB2.2.2. Experimenta coa 
superposición de planos para crear 
volumes. 

X CCEC 
CAA 

Copia dun bodegón utilizando lápis e 
creando volume por medio do sombreado. 
 

EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal 
como elemento expresivo para 
proporcionar sensación de 
profundidade.  

X CCEC 
CAA 

Creación de profundidade e distancia 
partindo dunha liña horizontal. 

EPB2.2.4. Fai obxectos 
tridimensionais utilizando o recorte, 
o encartado e o pegado de pezas de 
diversas formas, utilizando diversos 
tipos de materiais. 

X CCEC 
CAA 

Elaboración dunha máscara de Antroido 
utilizando diferentes materiais. 
 
Elaboración dun teatrillo superpoñendo 
pezas. 

D 
J 

B2.7. Coñecemento e valoración de 
identificadores artísticos de diferentes 
culturas. 
B2.8. Interese por coñecer producións do 
patrimonio cultural e artístico dos pobos.  
B2.9. Valoración do patrimonio cultural e 
artístico para a satisfacción con eles e para a 
súa conservación.  
B2.10. Elaboración de documentos 
relacionados con obras, creadores e 
creadoras, e manifestacións artísticas. 

B2.3. Coñecer as manifestacións 
artísticas máis significativas que forman 
parte do patrimonio artístico e cultural, 
e adquirir unha actitude de respecto e 
valoración dese patrimonio.  

EPB2.3.1. Recoñece, respecta e 
valora as manifestacións artísticas 
máis importantes do patrimonio 
cultural e artístico español, 
nomeadamente aquelas que foron 
declaradas Patrimonio da 
Humanidade. 

X CSC 
CCEC 

Visionado da obra pictórica máis 
salientable de Diego Velázquez e recreación 
das “As Meninas”. 

EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades 
que ofrecen os museos de coñecer 
obras de arte expostas neles e goza 
con elas.  

X CSC 
CCEC 

Importancia de coñecer os museos máis 
salientables do país e valoración da 
inquietude cultural de visitalos cando se 
viaxa a esa cidade. 
Identificación dalgúns importantes museos 
coa cidade na que se localizan. 

EPB2.3.3. Coñece algunha profesión 
do ámbito artístico, interésase polas 
características do traballo de artistas 
e artesáns ou artesás, e goza como 
público coa observación das súas 
producións.  

X CSC 
CCEC 

Coñecemento do traballo de artesáns da 
zona e participación nalgunha actividade 
artística que teña lugar no colexio para 
celebrar as Letras Galegas.Por exemplo: 
traballo con barro. 
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I 
J 
B 

B2.11. Emprego dos medios audiovisuais e 
novas tecnoloxías da información e da 
comunicación para o tratamento de imaxes, 
deseño, animación e difusión dos traballos 
elaborados.  
B2.12. Preparación de documentos propios 
da comunicación artística.  

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.  

X CD 
CCEC 

Facer un poster con fotografías ou folletos 
obtidos polas TICs sobre as máis famosas 
pinacotecas do mundo. 

EPB2.4.2. Manexa programas 
informáticos sinxelos de elaboración 
e retoques de imaxes dixitais Xcopiar, 
pegar; modificar tamaño, cor, brillo, 
contraste etc.) que serven para a 
ilustración de textos.  

 CD 
CCEC 

Utilización das TICs para a busca e 
tratamento de imaxes, como ferramentas 
para deseñar documentos. 

EPB2.4.3. Elabora e prepara 
documentos propios da 
comunicación artística Xcarteis, guías 
ou programas). 

X CCEC 
CD 

Elaboración dun cartel sobre o autor 
homenaxeado nas Letras Galegas buscando 
documentación por diversas fontes. 

A 
B 
J 

B2.13. Elaboración de producións plásticas 
utilizando técnicas mixtas, elixindo as 
técnicas, os instrumentos e os materiais de 
acordo coas súas características e coa súa 
finalidade.  
B2.14. Asunción de responsabilidade no 
traballo propio Xconstancia e esixencia 
progresiva) e no traballo cooperativo 
Xrespecto polas achegas e as disposicións das 
demais persoas).  
B2.15. Realización individual ou en grupo, 
con establecemento de momentos de 
revisión e de reflexión sobre o proceso 
seguido. 

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.  

X CCEC 
CAA 

Mostra de  interese por mellorar a 
produción propia e ganar en expresividade 
plástica tanto nos traballos individuais 
como nos cooperativos.  
 

EPB2.5.2. Respecta os materiais, os 
utensilios e os espazos.  

X CSC 
CCEC 

Esforzarse por realizar o traballo de forma 
óptima poñendo en uso as nocións 
aprendidas. 
Mostra respecto e coidado dos materiais 
propios e alleos, deixando limpa e recollida 
a aula de plástica. 
Desprazamento polos corredores con  
dilixencia e sen facer ruído. 

EPB2.5.3. Amosa interese polo 
traballo individual e colabora no 
grupo para a consecución dun fin 
colectivo, respectando as iniciativas 
de cada compañeiro ou compañeira.  

X CSC 
CCEC 

Mostra de respecto pola creación artística 
propia e a dos 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. 

X CSC 
CCEC 
CAA 

Mostra  interese por terminar os traballos 
cando corresponde e presentalos con 
limpeza. 
Desenvolve a iniciativa persoal á hora de 
elaborar obras artísticas. 
Desenrola  a creatividade e aprende a 
perder o medo á expresarse coa  plástica.  
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BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

G 
B 
J 

B3.1. Elaboración de composicións plásticas 
partindo de conceptos xeométricos da 
realidade do alumnado.  
B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer e 
comprender o termo de escala. 
B3.3. Apreciación das posibilidades plásticas 
e expresivas das estruturas xeométricas.  
B3.4. Construción de estruturas e 
transformación de espazos usando nocións 
métricas e de perspectiva. 
B3.5. Uso dos instrumentos básicos do 
debuxo xeométrico para compor unha 
creación artística partindo dos polígonos 
elementais.  

B3.1. Identificar conceptos xeométricos 
na realidade que rodea o alumnado, en 
relación cos conceptos xeométricos 
recollidos na área de matemáticas coa 
súa aplicación gráfica. 

EPB3.1.1. Identifica os conceptos de 
horizontalidade e verticalidade, e 
utilízaos nas súas composicións con 
fins expresivos. 

X CCEC 
CAA 

CMCT 

Coñecemento das ferramentas básicas 
para o debuxo lineal: regra, escuadro, 
cartabón e semicírculo.Uso do compás.  
Utilización de liñas horizontais, verticais, 
circulares e oblicuas para mellorar a 
expresividade dun debuxo. 
Debuxo de  formas simétricas usando o 
eixe de simetría. 
Debuxo de  formas xeométricas utilizando 
o material adecuado e as pautas 
aprendidas para o seu uso. 
Debuxo dun motivo  en perspectiva usando 
o punto de vista Xfrontal e oblicua). 

EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e 
perpendiculares, usando o escuadro 
e o cartabón. 

X CCEC 
CAA 

CMCT 

Debuxo dun  camiño de ferro para trazar 
liñas paralelas e perpendiculares a unha 
recta dada 

EPB3.1.3. Utiliza a regra 
considerando o milímetro como 
unidade de medida habitual aplicada 
ao debuxo técnico. 

X CCEC 
CMCT 

Utilización da regra para facer debuxos 
lineais usando como unidade de medida o 
milímetro. 

EPB3.1.4. Suma e resta segmentos 
utilizando a regra e o compás. 

X CMCT 
CCEC 

Suma e resta segmentos usando a regra e o 
compás. 

EPB3.1.5. Calcula graficamente a 
mediatriz dun segmento utilizando a 
regra e o compás. 

X CMCT 
CCEC 

Cálculo  da mediatriz dun segmento usando 
a regra e o compás. 

EPB3.1.6. Traza círculos co compás 
coñecendo o raio. 

X CMCT 
CCEC 

Composición dunha cenefa decorativa de 
círculos , cun raio dado. 

EPB3.1.7. Divide a circunferencia en 
dúas, tres, catro e seis partes iguais, 
utilizando o material propio do 
debuxo técnico. 

X CMCT 
CCEC 

División da circunferencia en diferentes  
segmentos usando o compás. 
Debuxo dunha mandala. 

EPB3.1.8. Aplica a división da 
circunferencia á construción de 
estrelas e elementos florais aos que 
posteriormente lles dá cor.  

X CCEC 
CMCT 
CAA 

Debuxo dunha estrela a partir dun círculo, 
coñecendo a medida do raio. 
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EPB3.1.9. Continúa series con 
motivos xeométricos Xrectas e 
curvas) utilizando unha cuadrícula 
propia facilitada cos instrumentos 
propios do debuxo técnico. 

X CCEC 
CAA 

Usod o debuxo xeométrico de series para 
crear unha vidrieira. 

EPB3.1.10. Suma e resta ángulos de 
90, 60, 45 e 30 graos utilizando o 
escuadro e o cartabón. 

X CMCT Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 30 
graos, usando a escuadra e o cartabón. 
Valoración do esforzo por ser limpo na 
representación técnica. 

EPB3.1.11. Analiza a realidade 
descompóndoa en formas 
xeométricas básicas e trasladándoa a 
composicións bidimensionais. 

 CCEC 
CAA 

Búsqueda nun edificio emblemático do seu 
contorno das formas xeométricas básicas.  
Ser capaz de trasladar esas formas 
xeométricas a unha composición 
bidimensional. 

EPB3.1.12. Identifica nunha obra 
bidimensional formas xeométricas 
simples.  

X CCEC 
CMCT 

A partires dunha obra bidimensional ser 
capaz de identificar as formas xeométricas 
simples. 

EPB3.1.13. Realiza composicións 
utilizando formas xeométricas 
suxeridas polo ou pola docente. 

X CCEC 
CMCT 
CSIEE 

Representación da arquitectura románica 
mediante o debuxo xeométrico 

EPB3.1.14. Coñece e comprende o 
termo de escala e é capaz de aplicalo 
cambiando a escala dun debuxo 
sinxelo mediante o uso de 
cuadrícula. 

X CMCT 
CCEC 

Debuxo con cuadrícula e copia do debuxo 
con unha escala a maior tamaño 

EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e 
constrúe os polígonos elementais, 
apreciando as súas diferenzas e 
similitudes. 

X CMCET 
CCEC 

Traballo cos corpos xeométricos 
debuxando primeiro, e recortando e 
pegando logo. 

J 
G 
B 

B3.6. Exploración e uso adecuado do 
material de debuxo técnico, coa finalidade 
de atopar o máis apropiado para o resultado 
final. 

B3.2. Iniciarse no coñecemento e no 
manexo dos instrumentos e dos materiais 
propios do debuxo técnico, e empregalo 
adecuadamente. 

EPB3.2.1.Coñece e aprecia o 
resultado da utilización correcta dos 
instrumentos de debuxo, e valora a 
precisión dos resultados.  

X CCEC 
CAA 

CMCT 

Facer un uso correcto dos instrumentos e o 
material de debuxo apreciando a 
exactitude nas medidas. 

 
  


