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

1- Utilizar as cores coas súas tonalidades usando a 
linguaxe plástica e visual necesaria. 

1.1-Realiza composicións utilizando os claroscuros e as texturas. 

2- Participar con interese nas actividades, 
coidando e respectando os materiais e os 
utensilios, e desenvolvendo a creatividade e a 
orixinalidade no alumno. 

2.1- Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos 
que se deben empregar. 

3- Identificar o bosquexo como traballo previo á 
obra de arte. 

3.1- Utiliza o bosquexo para a posterior realización dunha obra 
de arte. 

4- Experimentar coas formas xeométricas básicas 
utilizando correctamente materiais propios do 
debuxo, como a regra e o compás. 

4.1- Representa formas xeométricas con axuda das ferramentas 
básicas (regra e compás). 

5- Utilizar a comunicación como medio de 
transmisión oral a través dunha representación 
teatral. 

5.1-Participa e demostra interese na representación teatral, 
colaborando e organizando o traballo. 

6- Mostrar interese polo traballo dun mesmo e o 
dos seus compañeiros. 

6.1-Interésase por facer ben o seu traballo e polo dos seus 
compañeiros 

7- Observar o material reciclable como unha 
posibilidade plástica. 

7.1- Utiliza diferentes materiais xa usados para obter unha obra 
estética dándolle un uso diferente 

8- Representar un modelo usando a técnica mixta 
das témperas e os lapis de cores. 

8.1- Debuxa animais combinando e analizando adecuadamente 
a técnica mixta. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 
- Os datos rexistrados na primeira e segunda avaliación 

- A observación sistemática do traballo do alumnado, 
- Os protocolos de rexistro dos traballos enviados  

 Instrumentos: 
   -Fichas interactivas 

-Exercicios entregados mediante correo electrónico e whatssapp 

-Vídeos 

-Fotos 

Cualificación final 

Partimos da nota da  segunda avaliación, podéndose incrementar da seguinte maneira: 
Nota final= nota 2ª avaliación + puntos de incremento segundo baremo: 

• Máis do 40% das actividades realizadas: ata un máximo de 1 punto 

• Máis do 90% das actividades ben realizadas: 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 

Procedemento : 
- Mensaxería ABALAR(para as familias) 
-mensaxería WHATSAPP(para as familias e o alumnos) 
-Mensaxería EDIXGAL (para os alumnos) 
-Correo electrónico 

-Blogue do colexio 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  
Fixéronse actividades adaptadas aos obxectivos do 3º trimestre e tamén 
de repaso dos outros dous 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

-A maioría do alumnado tivo conexión a internet (ao principio houbo que 
xestionar algún caso). Isto favoreceu o envío de actividades e de vídeos 
explicativos.Cada día enviáballese as tarefas a realizar e ao longo do día 
ían enviando as respostas (nalgún caso coa axuda familiar) 
No caso de alumnado sen conectividade  a Internet frecuente, 
establécese unha comunicación semanal co mesmo de forma telefónica  
para transmitirlle as propostas. 

Materiais e recursos 

-Fichas para imprimir ou copiar 

-Fichas interactivas 

-Ordenador 

-Distintos recursos on line 

-Fichas de reforzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


