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EDUCACIÓN PLÁSTICA: Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

BLOQUE 1: Educación audiovisual
 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.

 EPB 1.3.2. Realiza fotografías  utilizando medios tecnolóxicos, analizando, a posteriori, se o
encadre é o máis axeitado para  o propósito inicial.

BLOQUE 2: Expresión artística
 B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar documentos 

de información e comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 
 EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio.

 B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais.  EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais.

 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 axeitados. 

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

 EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de obras plásticas.

 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.

 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. 

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

 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. 
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Dado que a avaliación se basea, sobre todo, na observación directa das
realizacións  do alumnado e  o seu desenvolvemento na aula,   e  esta
observación ten en conta diversos parámetros coma: actitude fronte as
tarefas, tempo que necesita para a súa realización, si precisa axuda para
levalas a cabo ou é capaz de facelas só.... Aspectos que son imposibles
de  analizar  na  situación  na  que  nos  atopamos,  polo  tanto  a  nosa
avaliación basearase na observación da evolución do alumnado ao longo
do curso, así como do esforzo e interese amosado polas aprendizaxes
que  se  propoñen  neste  terceiro  trimestre,  tratando  de  valorar  os
avances  realizados  e  identificando  posibles  estancamentos  de  cara  a
planificar medidas de recuperación para programar durante o vindeiro
curso.

Instrumentos:
Coa realización das actividades propostas ao longo do trimestre.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Seguindo o  punto  7.3  das  intrucións  do 27  de  abril  de  2020  para  o
desenvolvemento do terceiro trimestre, temos que “a avaliación final
das aprendizaxes do alumnos/as durante o curso 2019-2020 considerará
en  conxunto  as  avaliacións  de  todo  o  curso  (...)  Realízase  sobre  as
aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as
actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación
das  aprendizaxes  anteriores  a  este  terceiro  trimestre”.  Polo  tanto
fixarémonos na evolución do alumnado ao longo do curso valorando os
avances realizados neste terceiro trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

-----------

Alumnado de
materia

pendente

-------------



2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Durante este trimestre proporase a realización de diferentes 
creacións como as que seguen:
- Realización de creacións plásticas en 3 dimensións
- Traballos de papiroflexia.
- Tiras cómicas.
- Recreacións de obras de arte
- Principais movementos artísticos modernos e recreación dun 

estilo.
- Actividades de busca de información.
- Actividades de fotografía.
- Creación de carteis.
- Actividades adaptadas a diferentes conmemoracións: Letras 

Galegas, día do libro...

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Teremos en conta as características das aprendizaxes que se poden levar
dende a casa e procuraremos actividades susceptibles de ser realizadas
por todos e con medios que todos poidan ter ou adaptar nos seus fogares.
Ademais pretendemos enfocar estas actividades dende un punto de vista
lúdico e motivador, como unha forma de evasión para axudar na realidade
que estamos a vivir.
O modo de traballar é o seguinte: subo a proposta semanal de actividades
e os nenos/as vanme enviando libremente os seus traballos por correo
electrónico para que eu os suba ao blogue e que os poidan ver todos os
seus compañeiros.

Alumnos/as con conectividade:
Unha grande parte dos alumnos/as contan con conectividade e están a
poñerse en contacto co mestre.

Alumnos/as sen conectividade: 
Nun primeiro momento pasáronselles as actividades aos titores, para que
llas fixeran chegar a todos os alumnos/as. Pouco despois creouse o blogue
e avisouse aos alumnos/as de que ían ter as actividades alí, tampouco se
lles obrigou a entregar as actividades nun prazo, polo que as teñen a súa
disposición en calquera momento.

Materiais e recursos
- Materiais caseiros.
- Materiais específicos para esta materia: cores, regras, lapis...
- TIC: blogue e correo electrónico
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información coas familias levouse a cabo principalmente a través 
das titoras, nun primeiro momento e despois xa se contactou coas 
familias directamente a través do correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.
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4. Información e publicidade. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA: Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

BLOQUE 1: Educación audiovisual
 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 
(plásticas, 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. 

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

 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.

 EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía.

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

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

BLOQUE 2: Expresión artística
 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.

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

 EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, 
tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.).

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

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

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

 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.

 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 

 EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os instrumentos máis 
axeitados para conseguir unha finalidade determinada. 
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polas normas, as regras e os/as compañeiros/as. 
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Dado que a avaliación se basea, sobre todo, na observación directa das
realizacións  do alumnado e  o seu desenvolvemento na aula,   e  esta
observación ten en conta diversos parámetros coma: actitude fronte as
tarefas, tempo que necesita para a súa realización, si precisa axuda para
levalas a cabo ou é capaz de facelas só.... Aspectos que son imposibles
de  analizar  na  situación  na  que  nos  atopamos,  polo  tanto  a  nosa
avaliación basearase na observación da evolución do alumnado ao longo
do curso, así como do esforzo e interese amosado polas aprendizaxes
que  se  propoñen  neste  terceiro  trimestre,  tratando  de  valorar  os
avances  realizados  e  identificando  posibles  estancamentos  de  cara  a
planificar medidas de recuperación para programar durante o vindeiro
curso.

Instrumentos:
Coa realización das actividades propostas ao longo do trimestre.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Seguindo o  punto  7.3  das  intrucións  do 27  de  abril  de  2020  para  o
desenvolvemento do terceiro trimestre, temos que “a avaliación final
das aprendizaxes do alumnos/as durante o curso 2019-2020 considerará
en  conxunto  as  avaliacións  de  todo  o  curso  (...)  Realízase  sobre  as
aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as
actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación
das  aprendizaxes  anteriores  a  este  terceiro  trimestre”.  Polo  tanto
fixarémonos na evolución do alumnado ao longo do curso valorando os
avances realizados neste terceiro trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

------------------

Alumnado de
materia

pendente

--------------------



2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Durante este trimestre proporase a realización de diferentes 
creacións como as que seguen:
- Realización de creacións plásticas en 3 dimensións
- Traballos de papiroflexia.
- Tiras cómicas.
- Recreacións de obras de arte
- Principais movementos artísticos modernos e recreación dun 

estilo.
- Actividades de busca de información.
- Actividades de fotografía.
- Creación de carteis.

Actividades adaptadas a diferentes conmemoracións: Letras Galegas, 
día do libro...

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Teremos en conta as características das aprendizaxes que se poden levar
dende a casa e procuraremos actividades susceptibles de ser realizadas
por todos e con medios que todos poidan ter ou adaptar nos seus fogares.
Ademais pretendemos enfocar estas actividades dende un punto de vista
lúdico e motivador, como unha forma de evasión para axudar na realidade
que estamos a vivir.
O modo de traballar é o seguinte: subo a proposta semanal de actividades
e os nenos/as vanme enviando libremente os seus traballos por correo
electrónico para que eu os suba ao blogue e que os poidan ver todos os
seus compañeiros.

Alumnos/as con conectividade:
Unha grande parte dos alumnos/as contan con conectividade e están a
poñerse en contacto co mestre.

Alumnos/as sen conectividade: 
Nun primeiro momento pasáronselles as actividades aos titores, para que
llas fixeran chegar a todos os alumnos/as. Pouco despois creouse o blogue
e avisouse aos alumnos/as de que ían ter as actividades alí, tampouco se
lles obrigou a entregar as actividades nun prazo, polo que as teñen a súa
disposición en calquera momento.

Materiais e recursos
- Materiais caseiros.
- Materiais específicos para esta materia: cores, regras, lapis..
- TIC: blogue e correo electrónico
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información coas familias levouse a cabo principalmente a través 
das titoras, nun primeiro momento e despois xa se contactou coas 
familias directamente a través do correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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