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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
1º ESO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Identificar os elementos configuradores da imaxe.

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, 

analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións gráfico plásticas 

propias e alleas.

B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus lados e 

dos seus ángulos.

B3.13. Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou ángulos).

B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos dun 

triángulo.

B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas dos 

triángulos rectángulos, e aplicalas con propiedade á construción 

destes.

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus 

ángulos.

EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous 

ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas.

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e 

un cateto.

B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros.

B3.17. Executar as construcións máis habituais de paralelogramos.

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero.

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados 

consecutivos e unha diagonal.

B3.10. Estudar as aplicacións do teorema de Thales.
EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de

Thales.
B3.19. Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na 

circunferencia.

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco 

lados, inscritos nunha circunferencia.
B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e 

arco.

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis elementos, 

utilizando o compás.
B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas 

gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito e

de cor; colaxe.

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas 

aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade.
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EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións

figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en 

superficies homoxéneas ou degradadas.

B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa relación 

significante-significado: símbolos e iconas.

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.
B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de 

adecuadamente.

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, 

globos, liñas cinéticas e onomatopeas.
B2.4. Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de

comunicación.

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de 

comunicación visual.

B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación.

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de 

comunicación audiovisual.

EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes

visuais e audiovisuais.

B1.5. Experimentar coas cores primarias e secundarias.
EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a 

síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias.
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3º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas e deseño.

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos obxectivos 
finais.

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de
deseño gráfico, deseños de produto, moda e as súas múltiples 
aplicacións.

B1.2. Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas.
EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva.

B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento e 
explorar as súas posibilidades expresivas.

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou 
analóxicos.

B2.7. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovisual 
con distintas funcións.

EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con
distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e códigos, seguindo 
de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, storyboard, 
realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados.

B2.9. Identificar e empregar recursos visuais como as figuras 
retóricas na linguaxe publicitaria.

EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos 
visuais como as figuras retóricas.

B2.10. Apreciar a linguaxe do cine analizando obras de xeito 
crítico, situándoas no seu contexto histórico e sociocultural, e 
reflexionando sobre a relación da linguaxe cinematográfica coa 
mensaxe da obra.

EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e analizando a narrativa cinematográfica en 
relación coa mensaxe.

B2.11. Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia, 
valorar as achegas das tecnoloxías dixitais e ser capaz de 
elaborar documentos mediante este.

EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema
ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito axeitado.

B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos.
EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.).
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B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, 
recoñecendo os regulares e os irregulares.

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco
lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular.

B3.3. Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o 
lado.

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco
lados, coñecendo o lado.

B3.4. Comprender as condicións dos centros e as rectas 
tanxentes en distintos casos de tanxencia e enlaces.

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as ferramentas.

B3.5. Comprender a construción do óvalo e do ovoide básicos, 
aplicando as propiedades das tanxencias entre circunferencias.

B3.6. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos 
óvalos e nos ovoides.

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o 
diámetro maior.

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os 
diámetros coñecidos.

B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e enlaces para 
construír espirais de dous, tres, catro e cinco centros.

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e 
cinco centros.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Capacidade de traballo e motivación cara a materia.
- Rendemento académico. Progreso acadado polos alumnos en
relación a os obxectivos 
Valorará  todos  os  elementos  referentes  ao  proceso  educativo,
isto  é,  ha  de apreciarse  o esforzo,  a  actitude positiva  ante  as
materias, a laboriosidade, ademais da asimilación de contidos e o
grao de adquisición das competencias clave.

Instrumentos:
Tarefas que comprenden: Proxectos, Probas prácticas, ficheiros
de exercicios, cuestionarios.

Cualificación
final

Indicar  o procedemento para  obter  a cualificación final  de
curso:
A nota final individual de cada alumno/a quedará fixada seguindo
a programación tal como se explica: durante os 5 primeiros meses
de curso, aproximadamente, desenvólvese a parte máis racional
da materia: xeometría, proporcións, trazados no plano, etc. Este
tramo aporta ao alumno/a, sobre todo capacidade conceptual e
cualifícase sobre probas en forma de exames e realización de
láminas da materia explicada na clase e sobre as tarefas esixidas
durante ese período. Polo tanto os contidos conceptuais relativos
as materias técnicas do Bloque 3: debuxo técnico se consideran
dadas. 
Polo que a nota final do curso consiste na media das puntuacións
acadadas na primeira e segunda avaliación.  Así  como,  no seu
caso as actividades de recuperación,  repaso e reforzo para os
que non acaden o aprobado. 
Ademais,  para  os  alumnos  que  superaron  o  aprobado,  poden
incrementar a nota mediante exercicios de ata un máximo de 1’ 5
puntos mediante exercicios de repaso,  reforzo e,  no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores. 
1. Entrega das materias.0,3
2. Entrega en prazo / limpeza e orde  0,6
3. Adquisición plena de competencias 0,9
4. Cumpre amplamente cos requirimentos. 1,2
5. Excelencia. Mais alá do nivel esixido, moi bo. 1,5.
Será necesario acadar un 5 para superar a materia. Isto é que
ademais da entrega e a boa presentación  necesita  demostrar un
certo nivel na adquisición de competencias. 

Proba
extraordinar

ia de

Se  o  alumno/a  non  acada  a  cualificación  mínima  ao  final  de
curso, fáiselle unha última proba que consistirá nun exame sobre
os contidos mínimos da mesma no que terá que resolver con éxito
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setembro o 50% dos exercicios planificados.

Alumnado
de materia
pendente

Criterios de avaliación:
- Entregaráselles a tódolos alumnos coa materia pendente de
cursos anteriores, un caderno de exercicios e actividades no mes
de novembro que os alumnos deberán de realizar e entregar ó
profesor na data indicada por este no momento da entrega. Estes
exercicios (que serán similares ós que conformarán a proba de
avaliación) serán corrixidos polo profesor e contará para a nota da
avaliación extraordinaria de xuño.
- Ademais tódolos alumnos terán que facer unha proba escrita
(exame) que se realizará na segunda quincena do mes de maio e
que  deberán  superar  con  un  cinco  de  cualificación.  Poderán
aprobar a disciplina aqueles alumnos que sacando polo menos un
cinco  na  proba  entregaran  as  actividades  dentro  do  prazo
establecido e cun nivel aceptable.
- No caso de non aprobar en xuño, os alumnos poderán optar
pola realización dunha proba extraordinaria en setembro similar á
do mes de maio, na que deberán acadar un cinco para aprobar.

Criterios de cualificación:
As  probas  para  a  avaliación  extraordinaria  serán  similares  ás
entregadas  no  caderno  de  actividades,  a  nota  da  proba  de
avaliación extraordinaria obterase nun 40% da nota do caderno e
un 60% da nota da proba realizada.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A  avaliación  deberá  responder  aos  seguintes  aspectos:  os
coñecementos  adquiridos,  as  actitudes  e  o  logro  das
competencias básicas. O primeiro destes aspectos será o mais
relevante para a elaboración das notas de clase do alumno, pero
será  imprescindible  acadar  os  mínimos  esixidos,  para  que  o
alumno poida ser avaliado positivamente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

No  momento  do  confinamento  os  alumnos  estaban
rematando as tarefas sobre os contidos teóricos do Bloque  3:
debuxo técnico.  Polo que as actividades de recuperación e
repaso  se  centran  no  desenvolvemento  na  práctica  deses
coñecementos  mediante  actividades  de  recuperación  e  no
caso  dos  alumnos  coa  materia  aprobada  se  centran  en
actividades de repaso, reforzo e ampliación. 
Estas actividades se materializan en traballos de investigación
tipo  webquest postos a disposición dos alumnos a través do
correo electrónico e na Aula Virtual do centro, que inclúen o
desenvolvemento  teóricos  dos  temas  e  cuestionarios  e
actividades  sobre  eses  mesmos  temas  para  valorar  a
comprensión  e  asimilación  dos  contidos  polo  alumnado.
Estes  temas  ampliaranse  progresivamente  en  función  da
efectiva comprensión e asimilación dos contidos por parte do
alumnado. Se fomentará a participación en foros de debate
para aclarar dúbidas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Tras constatar de modo explícito que o 100% do alumnado
ten  acceso  a  un  ordenador  e  conexión  a  internet  a
metodoloxía  se  basea  na  comunicación  continua  mediante
correo  electrónico,  teleconferencia,  cando  é  preciso,  e
interacción na Aula Virtual. 
Se  se  detectara  que  algún  alumno  carece  de   conexión,
ordenador ou algún medio que atrase ou condicione a súa
participación, tomaranse as medidas pertinentes a través da
dirección, titoría ou orientación, no seu caso, para paliar na
medida do posible esas carencias. 
Ademais se procurará que os medios dixitais sexan accesibles
en  todas  as  plataformas  e  formatos,  incluídos  os  móbiles
(responsive design), por exemplo, teñan pouco peso en bytes
para facilitar compartir arquivos.  
Se  corrixirán,  na  medida  do  posible,  as  incidencias  que
interfiran na comunicación no menor tempo posible. 
O alumnado NEE ofrece certas dificultades xa que na maioría
dos  casos  carece  de  conexión  a  internet  e  competencias
dixitais polo que é fundamental a implicación das familias. A
comunicación  se  produce  mediante  o  departamento  de
Orientación1. 

Materiais e
recursos

Correo electrónico,  almacenaxe na web, clases presenciais
mediante  videoconferencia  cando  sexa  necesario  para  a
mellor  comprensión  da  materia  e  Aula  Virtual  onde  se

1RD463/2020.A.9.  Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a
través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.
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expoñen toda a información relativa as actividades propostas.
Temarios de elaboración propia adaptados a medios dixitais.
E  axuda  de  ferramentas  web  producida  por  institucións  de
recoñecida solvencia. 
A materia de EPVA precisa de gran cantidade de imaxes para
valorar  o  progreso  dos  alumnos  polo  que  son  importante
ferramentas  que  faciliten  a  almacenaxe  de  favorezan  a
conservación. A cámara de fotos do móbil polo inmediato para
a  comunicación  é  a  ferramenta  preferida  e  preferible,  pola
xeneralización do seu uso.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado 
empregará para informar ao alumnado. 
O alumnado está en contacto permanente mediante o 
correo electrónico. No portal web do CPI A Picota 
ofrecese ao alumnado e as familias un resume das 
actividades e tarefas pendentes. E na Aula Virtual 
información mais pormenorizada. 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
No portal web do CPI A Picota ofrecese ao alumnado e 
as familias un resume das actividades e tarefas 
pendentes. E na Aula Virtual información mais 
pormenorizada. 
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