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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica. 

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

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

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

- Identifica  e debuxa as formas básicas. 
- Identifica os tamaños. 
- Identifica e usa as cores aprendidas 
- Recoñece as figuras xeométricas básicas 
- Recoñece  as principais partes da figura humana. 

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

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

Identificar diferentes formas de representación 
do espazo. 

Explora as distancias, os percorridos e as situacións de obxectos e 
persoas en relación ao espazo. 

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

Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais.   

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

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as 
ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar 
pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.). 

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

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

Buscar de maneira guiada información utilizando 
fontes de información e facendo uso das TIC. 

Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar 
información. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- A observación dos envíos documentais: imaxes e vídeos da actividade 
- As informacións nas comunicacións grupais con videoconferencia ou audio 
- A información recibida por parte do/a titor/a con relación aos estándares de Educación Plástica 
de 1º. 

Instrumentos: 
1. Canle de correo electrónica 

2. Plataforma CISCO WEBEX MEETINGS 

3. Outros medios de comunicación posibles con cada alumno ou alumna 

  

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota da 2ª avaliación, incrementada da seguinte maneira(*):  
Proba gráfica de realización das actividades propostas: 

• Menos do 33%:             0,5 punto 

• Entre o 33% e o 66%:   1 punto 

• Máis do 66%:             ata un máximo de 2 puntos. 
(*) En ningún caso baixará esa nota 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non procede 

Criterios de cualificación: 
 
 
Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Non procede 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  
 
Informarase desta adaptación de programación ao alumnado e ás familias da 
publicidade do documento na web do centro, a través das canles de comunicación 
cotiás:  Correo electrónica, mensaxería Abalar Móbil e videoconferencias. En casos 
puntuais a través de chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  
Proposta semanal de actividades plásticas postas no blog de 1º de 
primaria, establecendo prazos como referencia,  aínda que non estrictos. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Alumnado con conectividade .(portátil e conexión, tablet ou 
smarphone):  as propostas poden velas no blog, e as imaxes remítenas a 
través de correo electrónico ou puntualmente a través de whatsapp aos 
titores. 
Quincenalmente realizamos videoconferencia coa clase, para repasar 
actividades, valorar as súas experiencias, e motivalos na situación actual. 
Alumnado sen conectividade: para o grupo cada día máis reducido de 
alumnos/as que teñen como única fonte de comunicación o teléfono con 
voz, establécese unha comunicación semanal co mesmo, para 
transmitirlle as propostas, neste caso prestando atención aos aspectos 
máis emocionais. 

Materiais e recursos 

-Ordenador,  tablet ou smartphone 

-Distintos recursos on line 

-Sistemas de comunicación electrónica: correo electrónico, blog de 1º 
de primaria, mensaxería instantánea, videoconferencia. 
Para as súas actividades: todo o material do que dispoñan na casa para 
a realización das actividades propostas. 

 

 

 


