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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE

▪ B1.3. Clasificar texturas, formas e
cores atendendo a distintos crite-
rios. 

EPB1.3.1. Clasifica texturas e 

tonalidades de formas naturais e 

artificiais exploradas desde 

diferentes ángulos e posicións

EPB1.3.2. Clasifica texturas, 

formas e cores atendendo a 

criterios de similitude ou 

diferenza.

EPB1.3.3. Diferencia e recoñece 

as diferentes texturas, liñas, 

formas e cores nas composicións 

artísticas

EPB1.4.1. Describe varias 

profesións relacionadas coas 

artes plásticas.

EPB1.4.2. Procura información 

sobre artistas plásticos/as da 

cultura propia e de outras, e 

sobre a súa obra



EPB1.4.3. Amosa interese por 

coñecer formas de expresión de 

autores/as e a súa obra, 

empregando as tecnoloxías da 

información.

EPB1.4.4. Relaciona artistas 

coas obras máis representativas

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico final

EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias 

e mesturadas) e tonalidades 

cunha intención estética, 

manexando diferentes técnicas. 

EPB2.1.2. Manexa lapis de 

cores, témperas, rotuladores, 

sombreamento, acuarelas etc.) 

para a composición de obras

B1.1. Distinguir as diferenzas 
fundamentais entre as imaxes fixas
e en movemento, clasificándoas 
seguindo patróns aprendidos 

B1.2. Exploración das posibilidades
de materiais, texturas, formas, 
cores etc. sobre diferentes 
soportes. B1.3. Análise da 
interrelación dos códigos e a 
intencionalidade comunicativa. 

B1.4. Interese por aplicar ás 
representacións plásticas os 
descubrimentos obtidos na 
exploración de materiais. 

B1.5. Exploración das posibilidades
expresivas da liña 

segundo a forma, a dirección, a 

EPB1.1.1. Recoñece as imaxes 
fixas e en movemento e clasifícaas 
EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida 
cotiá

EPB1.2.1. Identifica os recursos e 
os materiais utilizados para 
elaborar unha obra. 

EPB1.2.2. Analiza as posibilidades 
de materiais, texturas, formas e 
cores aplicadas sobre diferentes 

Soportes 



situación espacial e a sensación de
movemento e de repouso

B2.7. Utilizar e manexar as 
tecnoloxías da información e da 

comunicación como medio de 
información, investigación e 

deseño

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

EPB 1.3.3. Recoñece os diferentes 
temas da fotografía

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. 

EPB2.6.3. Amosa interese polo   
traballo e a aplicación, apreciando 
a correcta realización dos 
exercicios e actividades 

EPB2.7.1. Emprega as novas 
tecnoloxías para se iniciar no 
tratamento de imaxes ou na 
animación 

2.

1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Actualmente estamos colaoborando co equipo
de Educación Primaria na elaboración de 



Retos Artísticos. Cada semana enviase unha 
ficha con documentación básica dun autor e 
da súa obra. Como anexo envíase tamén 
vocabulario básico en inglés que os alumnos 
xa coñecen e sirve de repaso. Hai unha 
previsión de alomenos catro semanas máis. 
Estas obras son logo colgadas na páxina web 
do colexio e son complementadas con vídeos 
explicativos na parte adicada a Seccións 
Bilingües. Magritte, Arcimboldo e Edward 
Munch son ata agora os exemplos 
traballados.Outras actividades adicionales 
que practican os alumnos en casa e para 
practicar o aspecto lingüístico son o Picture 
Dictionary con vocabulario e pegatinas en 
inglés e os recortables en 3D, de moi fácil 
execución.

Instrumentos:
Os instrumentos de avaliación son os propios 
traballos dos alumnos.Para avalialos 
empregarei as seguintes rúbricas ou criterios:
-Entrega en tempo
-Orixinalidade e creatividade
-Uso de algún vocabulario en Inglés
-Adecuación ó tema tratado.
- Rigurosidade na elaboración e presentación

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a 
cualificación final de curso
O procedemento para a cualificación final do 
curso será unha media aritmética das duas 
primeiras avaliacións (60% traballo e 40% 
actitude) e os traballos presentados na 
terceira avaliación subirán como máximo 2 
puntos.

Proba extraordinaria de
setembro

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:



Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades 

O criterio para seleccionar as 
actividades será o de fácil 
complexidade, facilidade e liberdade
de materiais , certa liberdade dentro
dunha temática ou estilo 
promovendo mesmo a reciclaxe e 
creatividade empregando obxectos 
cotiás.
   Con respecto ás actividades 
lingüísticas en inglés os alumnos 
poden elaborar autónomamente o 
Picture Dictionary e escoitar en 
inglés as Chants que veñen co libro 
de texto e serven de revisión léxica 
en inglés.Na entrega de tarefas 
deberá haber necesariamente unha 
parte do vocabulario en inglés.Hai 
dous alumnos con Adaptación 
Curricular que reciben apoio de 
xeito telemático e que fan as 
mesmas tarefas que os demais por 
ser de complexidade moi 
adaptable.As actividades de 
ampliación  serán vídeos 
explicativos sobre un autor ou 
técnica determinado.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

Para o alumnado con conectividade 
empregarei a web do colexio tanto 
para prantexar as tarefas como para 
expoñelas. Para o alumnado sen 
conectividade comunicarei as tarefas 
ao titor correspondente que dalgún 
xeito, correo postal ou recollida no 
colexio farállas chegar.

Materiais e recursos
Libro de texto, cámara fotográfica, 
tablet ou móvil,calquer material que 
poida ser empregado con uso artístico.

1. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás A información das tarefas de Plástica 



familias

farase semanalmente na páxina web 
do centro e no curso correspondente. 
Haberá un prazo límite de entrega. A 
comunicación e entrega de tarefas será
a traverso do correo eletrónico da 
profesora.

Publicidade 
Esta programación estará publicada na
web do centro.


