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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

 

   

    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles EXPRESIÓN PLÁSTICA  

                                
                                 Criterio de avaliación 
 

Estándar de aprendizaxe 

 
Identificar diferentes formas de representación do espazo. 
 

Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

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

Manexa e emprega  as diferentes texturas naturais e artificiais.    

Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para completar 

debuxos. 

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.) 
 
 

 

 

 

 



2 .Avaliación e cualificación. 

Procedementos Instrumentos de avaliación 

         

 

Probas escritas 

 

 Resolución de exercicios  

 Realización de fichas 

 Resposta a preguntas ou cuestións 

Probas orais  Resposta a preguntas 

 Lectura expresiva 

 

Traballos individuais. 

 

 Traballos de investigación e experimentación 

 Análise das actividades realizadas a través de fotografías  

ou  escaneo dos cadernos 

 Postas en común 

 Presentacións 
 

Traballos en grupo 

Traballo na aula  Listas de control 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A cualificación será de 0 a 10. Para establecer a cualificación teranse en conta os 

seguintes elementos: 

1. Observación e análise de tarefas desenvoltas .    50% da cualificación 
 Observación. 30% da cualificación deste apartado. 

o Intervencións orais dos alumnos 
o Constancia, interese  e esforzo 

 
 Traballo individual. 20% da cualificación deste apartado. 

o Presentacións 
o Realización de tarefas no tempo previsto 
o Atención e interese demostrado 

 
2. Probas escrita . 50% da cualificación 

 
o Elaboración de fichas 
o Realización de traballos 

 
Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5.  
 



Na nota final terase en conta a nota media das avaliacións anteriores, o traballo que 

se realice na 3ª avaliación valorarase positivamente 

 

RECUPERACIÓN 
 
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos: 

a. Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade. 
b. En caso de que o mestre/a o estime oportuno fará aqueles traballos 

que non fixo ou que fixo mal. 
c. Nas proba escritas principalmente nas fichas que se realizan de 

cada avaliación incluiranse preguntas correspondentes á avaliación 
anterior, de xeito que os alumnos/as poidan recuperar este 
apartado da cualificación global. Tamén se valorará o cambio de 
actitude e o traballo desenvolvido para recuperar cada avaliación 
durante o trimestre seguinte. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

Dependendo de factores, tales como o nivel de coñecementos iniciais, a natureza 

propia do grupo, o ritmo de desenvolvemento dos contidos, a disposición do 

alumnado, utilizaranse uns ou outros procedementos didácticos. Preténdese que as 

distintas estratexias didácticas se amolden á natureza concreta do grupo para obter o 

maior rendemento posible no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

Realizaranse actividades de: 

• Actividades de introdución/ motivación: que nos permitirán coñecer as ideas 

previas que os alumnos teñen sobre os novos contidos e para espertar a motivación en 

relación estes. 

• Actividades de desenvolvemento: o alumno entra en contacto cos contidos. 

• Actividades de consolidación: permitirán aos alumnos afianzar e aplicar as 

aprendizaxes asimiladas. 

• Actividades de reforzo, que realizarán aqueles alumnos que presenten 

dificultades para asimilar os contidos traballados, e actividades de ampliación, que 

permiten que os alumnos que asimilaron os contidos satisfactoriamente poidan seguir 

construíndo coñecementos. 

• Actividades de avaliación: aínda que calqueira actividade é susceptible de ser 

avaliada, formularemos ao grupo actividades específicas que nos permitan avaliar as 

aprendizaxes acadadas nun momento concreto. 



MATERIALES 

En canto os materiais utilizados serán: 

 Libro de texto 

 Libro dixital 

 Fichas 

 Vídeos de youtube 

4.Información e publicidade 

Toda a información farase chegar a través da páxina web do centro, e as familias a 

través de avalar e os correos electrónicos. 

 


