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MATERIAIS 

Os materiais e recursos que empregaremos serán:  
 

- Fichas de traballo elaboradas polo mestre. 
- Pizarra dixital. 
- Bloc de debuxo. 
- Instrumentos de debuxo: ruler,square,computer. 
- Recursos na rede. 
- Libros pertencentes á biblioteca de aula e biblioteca do centro. 
- Material de reforzo e ampliación elaborado polos mestres, en papel ou 

para a PDI, e recursos en rede. 
- Vídeos relacionados co tema. 
- Material funxible. 
- Material reciclado. 
- Flashcards, colour cards. 

 

 
METODOLOXÍA  

Con carácter xeral, a distribución do traballo en cada un dos temas será a seguinte:  
 

 Activación de coñecementos previos . 

 Explicación dos contidos  a traballar con apoio dixital ou outros. 

 Realización de exercicios e tarefas individualmente, por parellas, ou en pequeno grupo. 

 Elaboración de pequenos proxectos individuais ou en pequeno grupo. 

 Como norma xeral corrección individual das fichas, en ocasións  autocorrección 
comprobando os resultados na pizarra. Corrección colectiva nas actividades en liña o una 
PDI. 

 Utilización de actividades en liña, xogos didácticos ou actividades PDI como conclusión e 
reforzo de cada un dos temas. 

A metodoloxía será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favorecendo o traballo 
individual e cooperativo do alumnado na aula. 
Fomentarase a utilización de diferentes tipos de textos, cadros, planos e gráficos.  
A utilización das TIC en Ed. Plástica facilitarannos a obsevación de procesos e procedementos, a 
manipulación ou elaboración de exercicios e a búsqueda de información sobre os artistas, e dotaos 
dun compoñente lúdico e motivacional. 
Tomarase como base para futuros aprendizaxes, os coñecementos previos que os alumnos adquiran 
en contacto co entorno. Partir da propia experiencia despertará interese por experimentar 
basándose en novos materiais, texturas e cores. 
Realización de traballos que fomenten a autonomía persoal e a autoestima,  dándolle importancia á 
convivencia pacífica, á tolerancia, ao diálogo e á empatía. 
Daremos gran importancia ao reforzo positivo, valorando os éxitos que vaian logrando cada alumno e cada 
alumna. 
No proceso de ensino-aprendizaxe favorecerase a atención individualizada aos alumnos, que se 
complementará con actividades de reforzo a fin de recuperar aqueles obxectivos e contidos básicos non 
consolidados . 
 
 
 



 
 
 
 

 
Fomentarase a creatividade utilizando técnicas mixtas e materiais diversos. 
Incentivarase a investigación sobre as posibilidades plásticas e expresivas dos elementos naturais e artificiais 
do entorno próximo. 
Potenciarase  a utilización da linguaxe artística como medio de expresión potenciando a intelixencia visual 
espacial. 

CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2ºtrimestre 3ºtrimestre 

 

-As cores: primary,secondary, 
warm and cold colours. 
-A expresividade da cor. 
-Exploración de cores e 
mesturas. 
-Debuxo da figura humana. 
-Figuras con partes móbiles. 
-Formas xeométricas para 
debuxar. 
-Materiais: calidades, 
características. 
-Recortado, picado e pegado 
de materiais. 
-Técnica: o modelado. 
-O esquema como referencia 
para debuxar animais e 
persoas. 
-Autumn and Winter. Artistic 
compositions. 
-A colaxe na elaboración 
dunha escena do 
Nadal(Christmas). 
-As referencias para o debuxo: 
cuadrícula. 

 

 

-Interpretación dunha obra de 
arte. 
-O debuxo de plantas. 
-Debuxo da figura humana en 
diferentes posicións. 
-Elaboración dun cómic 
seguindo unha historia 
predeterminada. 
-Internacional Day of the 
Peace. 
-Abstract Art: observación e 
reprodución. 
-Técnica do colaxe. 
-O esquema como referencia 
para debuxar. 
-O punto, a liña e o plano. 
-Experimentación con tipos de 
liñas: curved,zig-zag,straight… 
-Easter.Artistic compositions. 
-Montaxe dun quebracabezas. 
-Técnicas e materiais para 
elaborar paisaxes(spring). 
-Figuras bidimensionais e 
tridimensionais. 

 
-O eixe de simetria. 
-Un obxecto en diferentes 
posicións. 
-Interpretación dunha obra de 
arte: expresións. 
-Debuxo da figura humana en 
diferentes  posicións para 
completar unha escena. 
-Coloreado dunha fotografía. 
-Regra e escuadro. 
-Liñas e formas xeométricas. 
-Recortado, pegado e montaxe de 
pezas para elaborar unha escena. 
-Presentacións audiovisuais e a 
representación de imaxes. 
-Representación plástica de 
personaxes e situacións 
imaxinadas. 
-Construción dunha figura con 
partes móbiles. 
-Figuras tridimensionais a partir 
do plano. 
-Summer. Artistic compositions. 
 
 
  

Bloque 1. Contidos comúns 
 

 Utilización de diferentes técnicas e materiais para realizar unha manualidade ou composición 
artística,de forma creativa e eficaz. 

 Realización de composicións gráficas que requiran o control da motricidade fina. 
 Utilización guiada das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 
  Utilización de bocetos e esquemas previos para debuxar. 
  Interese por coñecer artístas célebres, as súas obras e o estilo que predomina. 
 Valoración do esforzo persoal e respecto ao traballo dos demais. 
 Hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade. 
 Coidado do material.  
 Valoración da creatividade e a imaxinación ao realizar os seus traballos plásticos. 
 Interese por realizar, progresivamente, de forma autónoma as súas producións artísticas. 

 
 



 

 
 
 
  

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN               INDICADORES 
 

PORCENTAXE 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 Consecución dos obxectivos 
mínimos e desenvolvemento 
das competencias clave 

o Resolución de probas orais 
e escritas 

 
30% 

  

o Probas escritas :  
- cuestionarios 
- probas obxectivas 
- interpretación 

datos(gráficos...) 
o Observación sistemática 
o Probas orais 

 Participación activa na aula o Petición de palabra 
o Respeto de turnos 
o Preguntas realizadas 

10% 
o Observación sistemática  
o Asamblea 
 

 Atención, esforzo e interese o Actitude nas explicacións 
o Esforzo e superación 
o Interese  
o Atención e concentración 

10% 

o Observación sistemática 
o Escalas de observación 
o Rexistro anecdótico 
o Listas de control  
 

 Comportamento na aula e 
respecto das normas 

o Cumprimento de normas 
o Actitude en clase  
o Respecto aos demais 
o Coidado do material 

10% 

o Observación sistemática 
o Escalas de observación 
o Rexistro anecdótico 
o  

 Traballo diario e presentación 
do mesmo 

o Limpeza e orde  
o Creatividade 
o Autonomía no traballo 
o Rematar no tempo 

establecido 

20% 

o Listas de control  
o Análise das producións do 

alumnado: fichas, traballos 
individuais ou en grupo, 
cadernos.   

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 
o Capacidade de 

razonamento e deducción 
o Exposición oral 

10% 

o Rúbricas 
o Análise das producións 
o Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo o Interese por colaborar 
o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 
actividade 

o Iniciativa 
o Resolución de conflitos 

 

10% 

o Produtos finais 
o Listas de control  
o Rúbricas 
o Escalas de observación 


