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MATERIAIS 

 

 Materiais propios de Ed. Plástica 
(pinturas –rotuladores, ceras, pintura- 
tesoiras, pegamento, papel, cartolina,  
plastilina, pincel…). 

 Material audiovisual e recursos 
multimedia (videos, webs, obras de 
distintos autores…) 

 

 
METODOLOXÍA 

 
Con carácter xeral, a distribución do traballo en cada tema será o seguinte: 
 

 Repaso ou activación de coñecementos previos.  

 Explicación dos contidos a traballar con apoio dixital ou físico.  

 Realización de exercicios e tarefas individuais e ou en pequenos grupos. 

 Recollida de material utilizado e de traballos realizados.  
 
Para a realización das actividades deixarase tempo suficiente durante as clases, que variará 
dependendo do tipo de tarefa, e  cando non se acabe nelas  completarase a tarefa na casa. 
A metodoloxía será activa, participativa e experimentadora.  
Fomentarase o uso de distintos tipos de materiais e técnicas plásticas que permitan desenvolver a 
creatividade. 
Rematada a clase recollerase o material e a tarefa a realizar. Poñendo especial fincapé no coidado e 
valoración do material e das obras creadas.  
 

 



 
CONTIDOS POR TRIMESTRE 

Os bloques de contidos desta materia son globais, polo que serán traballados nos tres trimestres de 
xeito gradual: Educación audiovisual e Expresión artística, debuxo xeométrico 

Bloque 1: Ed. Visual Bloque 2: Expresión Artística 

B1.2. Exploración das posibilidades de materiais, 
texturas, formas, cores etc. sobre diferentes 
soportes.   
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 
B1.6. Documentación, rexistro e valoración de 
formas artísticas e artesanais representativas da 
expresión cultural.  
 

B2.2. Preparación de documentos propios da 
comunicación artística: carteis, programas e guías.  
B2.3. Disposición á orixinalidade á espontaneidade 
á hora de plasmar ideas.       
 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 estruturas e transformación 
de espazos usando nocións métricas e de 
perspectiva.  
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. 
B2.9. 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. 
B2.12. Constancia e esixencia 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 instrumentos, 
materiais e espazos.   
B2.14. Asunción de responsabilidades no traballo 
individual e colectivo 
B2.15. Elaboración de deseños previos á 
realización dunha obra para chegar ao resultado 
final con orde e limpeza.   
B2.16. Establecemento deprotocolos de 
organización, orde, limpeza e presentación. 
 



 
Bloque 3: Debuxo xeométrico 
 
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. 

  



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios de cualificacion Indicadores 
 

Porcentaxe Instrumentos de avaliacion 

Consecución dos obxectivos 
mínimos e desenvolvemento 
das competencias clave 

Resolución de probas 
(elaboración tarefas aula) 

30%  Probas escritas  

 Observación sistemática. 
 

Participación activa na aula  Petición de palabra 

 Respecto de turnos 

 Preguntas realizadas 
 

10%  Observación sistemática: 
escalas de observación. 

 Debates 

 Asamblea 
 

Atención, esforzo e interese  Actitude nas 
explicacions 

 Esforz e superación 

 Interese 

 Atención e 
concentración 
 

10%  Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Rexistro anecdótico 

 Listas de control 
 

Comportamento na aula e 
respecto ás normas 

 Cumprimento das 
normas  

 Actitude na clase 

 Repecto aos demais 

 Coidado do material 
 

10%  Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Rexistro anecdótico 

 Entrevistas 
 

Traballo diario e 
presentación do mesmo 

 Limpeza e orden nos 
traballos e libretas 

 Caligrafia 

 Autonomía no traballo 

 Respecto de normas 
ortográficas básicas 

 Rematar no tempo 
establecido. 
 

20%  Listas de control 

 Analise de producións do 
alumnado: caderno de 
traballo, fichas… 

Traballo de investigación   Amosar curiosidade  

 Capacidade de 
razonamento e 
dedución 

 Habilidades na busca de 
información 

 Exposición oral 

 Tratamento da 
información 
 

10%  Rúbricas 

 Análise das producións 

 Analise de procesos. 

Traballo en equipo  Interse por colaborar 

 Respecto polos roles 
adxudicados para cada 
actividade 

10%  Productos finais  

 Listas de control 

 Rúbricas 

 Escalas de observación 
 

 


