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desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Debuxar a figura humana cos seus elementos 
principais. 

 Debuxa paisaxes e a figura humana sen omitir os principais 
elementos e inclúe nas súas obras un fondo. 

Debuxar paisaxes completando un fondo. 
Utilizar diversas técnicas de coloreado ( sobras, 
puntos, raias, perfilados…) e empregar  
diferentes materiais: lápises de cores, ceras 
duras, ceras brandas, rotuladores, témperas… 

Aplica diferentes técnicas de coloreado abarcando a gama de 
cores  e emprega diversos materiais para as súas obras. 

Coñecer e empregar unha  gama de cores 
amplia. 
Utilizar diversos materiais para modelar . Emprega para a modelaxe materiais como barro, plastilina, pasta 

branca… Discriminar texturas . 
Empregar materiais de refugallo para elaborar 
manualidades( Rolos de papel, botellas, latas…) 

Utiliza axeitadamente materiais de refugallo da escola e da casa 
para elaborar manualidades . 

Esforzarse para mellorar as destrezas plásticas 
de colorear , modelar ,doblar, rasgar,  recortar… 

 Mostra interés por mellorar as súas destrezas plásticas. 

Analizar o contido dunha historia en linguaxe de 
cómic. 

Interpreta e elabora cómics. 
Realiza carteis . 

Apreciar e respetar as diferentes manifestacións 
artísticas. 
 

Valora e respeta as diferentes manifestacións artísticas así como 
os traballos dos seus compañeiros  
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación e análise das informacións recibidas a través dos envíos documentais: imaxes,  e 
videos das actividades propostas. 
-Informacións nas comunicacións grupais con videoconferencia ou audio. 
 

Instrumentos: 
1. whatsapp : audio , escrito  e se é necesario videochamada. 
2. Plataforma CISCO WEBEX 
3. Chamadas telefónicas. 
4. Outros medios de comunicación posibles con cada alumno ou alumna. 

Cualificación final 

Seguindo o procecemento de avaliación continua, teremos en conta as cualificacións obtidas na 
2ª avaliación . 
Ademáis valoraremos positivamente a participación nas diferentes actividades  durante este 
período non presencial, podendo verse incrementada a nota  ata o máximo de 1 punto sempre e 
cando a entrega fose igual ou superior ao 50% das tarefas propostas. 
** Esta participación nunca será valorada de forma negativa. 
** Non se terán en conta na cualificación final aquelas actividades que inclúan contidos de 
ampliación 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non consta alumnado nesta situación. 
 

Criterios de cualificación: 
Non consta alumnado nesta situación. 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non consta alumnado nesta situación. 
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Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase desta adaptación de programación ao alumnado e ás familias e darase 
publicidade do documento na Web do centro e través das canles de comunicación 
empregadas habitualmente:  mensaxería Abalar Móbil, whatsapp e 
videoconferencias. 
 En casos puntuais, farase 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  

As actividades propostas teñen carácter interdisciplinar, lúdico e motivador 
polo que van integradas dentro de outras materias como complemento delas . 
Inclúense propostas de debuxo, coloreado, modelaxe, origamis, carteis, 
manualidades con elementos de reciclaxe, cómics etc 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
sen conectividade) 

Utilizamos unha metodoloxía activa e globalizadora partindo da realidade 
máis cercana ao alumnado ( recursos e intereses amosados) e tomando 
como punto de partida as demáis áreas para propoñer as actividades de 
plástica. 

 
As actividades de plástica son propostas un día na semana e publícanse na 
Web do centro. Dito comunicado tamén se fai  través de Abalar Móbil e 
Whatsapp co fin de chegar a todo o alumnado que se conecta, según os 
casos, mediante portátil, tablet ou smarphone. 
Posteriormente o alumnado remite  ( dentro dun amplo horario para atender 
ás diferentes situacións personais )  as actividades realizadas de maneira 
privada á mestra e en ocasións compartidas con todo o grupo ( co fin de 
interactuar) 
Co resultado de moitas das actividades elabóranse documentos conxuntos, 
imaxes e videos que se publicitan posteriormente na canle de Youtube do 
centro , na Web e no facebook, co fin de seguir motivando a participación e 
facela visible a toda a comunidade educativa. 
Quincenalmente realizamos videoconferencia coa clase, para repasar 
actividades, valorar as súas experiencias, e motivalos na situación actual. 
 

Materiais e recursos 

-Ordenador,  tablet ou smartphone 
-Distintos recursos on line ( videos, retos, imaxes…) 
-Sistemas de comunicación electrónica:  mensaxería , videoconferencia, audios, 
chamadas telefónicas. 
- Materiais funxibles: cartolinas , papeis de cores, pegamento… 
- Material de refugallo: rolos de papel hixiénico, botes e frascos , caixas , 
botellas… 
- Recursos naturais: follas de plantas, ramas, flores… 
 

 

 

 


