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Introdución e contextualización.
A presente programación recolle os principios da Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE), do 9 de decembro, 
para a mellora da calidade educativa, do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o  
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia e da Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de  educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta  e a a Lei Orgánica 
3/2020, de 29 de decembro pola que se modifica a LOE de 2006 ,  o Real decreto 984/2021, a ORDE 
do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se 
establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción 
e obtención do título académico que corresponda e a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se  
actualiza a normativa de avaliación no ensino.

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual aparece no contexto curricular da ESO coa 
finalidade  de  aportar  ao  alumnado  os  coñecementos  e  técnicas  que  lles  permitan  analizar, 
construír  e  expresar  propostas  razoadas  e  creativas  propias  baseadas  na  análise  crítica  das 
diferentes manifestacións gráficas e representacións técnicas.

A intelixencia creativa é o motor que, asentado na imaxinación é o enxeño, é quen de mover a  
vida e a sociedade de cara a procurar solucións innovadoras que favorezan o desenvolvemento do 
individuo e aporten benestar ao conxunto da comunidade.

É  por  isto  que  o  Departamento  de  Educación  Plástica  e  Visual  aposta  pola  necesidade  da 
consolidación da materia no currículo de cara a acadar a formación axeitada do alumnado neste 
ámbito como parte do proceso global de aprendizaxe no ensino secundario. 

Actuacións e recomendacións en relación á situación do COVID-19.

Dada a actual situación e tendo en conta que á aula de EPVA desprázase alumnado de diferentes 
cursos, tomáronse as seguintes medidas:

• Realizarase a ventilación da aula no recreo e ao inicio e fin da xornada, mantendo a 
ventilación en horario lectivo cando sexa posible.

• Promoverase o lavado de mans regular e a hixiene respiratoria.

• Recomendarase o uso da máscara a persoas con sintomatoloxía compatible coa Covid-19 e 
a persoas vulnerables.

O centro

O CPI San Sadurniño é un centro rural con influencia urbana situado na comarca de Ferrol no que 
se ofertan ensinanzas de infantil, primaria e secundaria obrigatoria.  Na actualidade o centro 
conta con dous cursos de 1º , 2º da ESO e un único curso de 3º e 4º da ESO. 

O alumnado do centro reflicte a forte influencia do rural, especialmente o procedente das 
distintas parroquias do concello que non reside no núcleo da vila. Esta influencia notase 
claramente tamén noutros alumnos de concellos limítrofes como Moeche e Narón, de onde 
procede tamén boa parte do alumnado.
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Algúns dos trazos característicos do alumnado aparecen no amplo uso do galego, lingua materna 
de moitos deles. As costumes do lugar, a sabedoría popular, o coñecemento da vida agrícola e 
gandeira e da natureza da contorna déixanse notar tamén en maior ou menor medida. 

Ao influxo da vida no rural temos que engadirlle a influencia da vida urbana, a cal exercen 
principalmente os concello de Ferrol e Narón que pola súa proximidade son referencia para 
actividades de consumo e lecer. 

De grande relevancia na configuración do perfil sociocultural do alumnado están a ser na 
actualidade os medios de comunicación de masas, especialmente a televisión e as TIC, xa que 
inciden de forma importante na alteración das costumes e usos locais ampliando a visión global, 
en parte enriquecendo pero tamén homoxeneizando a mesma.

A presencia de alumnado estranxeiro non é relevante no conxunto do alumnado,  pero nos casos 
existentes tómanse as medidas integradoras necesarias.   

Datos do departamento
O departamento de debuxo é unipersoal, sendo xefe de departamento D. Manuel Ángel Rey Pardo.

No presente curso serán impartidas as seguintes materias:

 Materia  Curso  Horas semanais

Educación plástica, visual e audiovisual 1º ESO A 3

Educación plástica, visual e audiovisual 1º ESO B 3

Educación plástica, visual e audiovisual 3º ESO A 2

Educación plástica, visual e audiovisual 3º ESO B 2

Educación plástica, visual e audiovisual 4º ESO A 3

Total sesións: 13

O departamento de EPVA  imparte tamén as seguintes materias:

 Materia  Curso  Horas semanais

Educación Dixital 3º ESO b 3

Total sesións: 16
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O departamento leva tamén a dinamización das das TIC,  e EDIXGAL no C.P.I. de San Sadurniño  
adicando dúas horas semanais e 2 gardas para mantemento e coordinación TIC nas que tamén, en  
caso de necesidade, actúase no apoio das gardas ordinarias.  

Obxectivos xerais
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no  respecto ás 
demais persoas,  practicar a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade entre  as persoas e os  
grupos,  exercitarse  no  diálogo,  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a  igualdade  de  trato  e  de 
oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha   sociedade  plural,  e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e  como medio de  
desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades  entre eles.  
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra  condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d)  Fortalecer as  súas  capacidades afectivas  en todos os  ámbitos  da personalidade e   nas  súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de  calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir  novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das  tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma terias, así  
como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos   campos  do 
coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o  sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,  tomar decisións e 
asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e  na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e  no estudo da 
literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l)  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e  das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes  que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas  do mundo.
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m) Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento do propio corpo e  o  das  outras  persoas,  respectar  as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a  
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar  
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres  vivos e o  
medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,  utilizando 
diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e  artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes  de interese e respecto 
cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia,  e  como medio de relación interpersoal  e  expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

Obxectivos específicos da materia E.P.V.A
A materia de Educación  Plástica e Visual xunto coa de Música forma parte, dentro do currículo 
xeral da E.S.O. do que poderíamos denominar ensinanzas técnico - artísticas. 

De forma xeral e de cara á consecución dos obxectivos específicos e das competencias básicas  
se propoñen os seguintes obxectivos xerais:

● A creatividade forma parte meridiana de todo proceso intelectual ou de aprendizaxe e polo 
tanto é necesaria para unha completa maduración intelectual.  Propoñemos a promoción e 
potenciación da intelixencia creadora mediante a realización de experiencias e traballos nos 
que a imaxinación sexa o motor que facilite a consecución de resultados artísticos expresivos 
dotados de emocións e personalidade propia ou de deseños orixinais e innovadores.

● A visión espacial e tamén parte esencial  da maduración intelectual.  A interpretación do 
espazo tridimensional e a súa correcta interpretación nunha superficie bidimensional forman 
parte  do  obxectivo  de  aprender  a  ver.  A  análise  obxectiva  das  formas  no  espazo  e  a  súa 
correcta representación artística e técnica será un obxectivo central do departamento.

● As  habilidades  técnicas  e  artísticas serán  o  recurso  para  a  correcta  plasmación  das 
propostas creativas ou da representación formal obxectiva. Neste senso se procurará fomentar 
a  destreza  na  utilización  dos  materiais  e  na  aplicación  axeitada  das  diferentes  técnicas 
artísticas e de debuxo.

● A análise crítica das manifestacións visuais, tanto artísticas como técnicas, e de diferentes 
culturas e épocas históricas como fundamento da creación propia e da elaboración de traballos 
persoais contextualizando e adaptando a linguaxe a uns obxectivos fixados en relación coa 
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finalidade última do feito comunicativo. Incidirase de forma especial nas expresións artísticas 
e técnicas que lles son propias.

● As novas tecnoloxías serán aplicadas na creación de traballos para familiarizar ao alumnado 
coas  novas  técnicas  e  programas  informáticos  de  creación técnica,  artística,  audiovisual  e 
multimedia.

● A preparación para abordar estudos ou actividades posteriores e afrontalos con éxito, no 
relativo  aos  coñecementos  destrezas  e  habilidades  propias  da  materia.  Unha  sorte  de 
propedéutica  que facilite ao alumnado a integración en diferentes actividades profesionais ou 
nas distintas opcións educativas ás que poden acceder ao rematar a ESO.

● A transversalidade, a atención á diversidade e a humanidade como eixos de actuación para 
fomentar no alumnado unha visión integradora, cívica e global do feito educativo dentro do 
marco social no que se integra o proceso. Trátase de que, partindo sempre dunha conciencia 
crítica,  se  formen  como  individuos  responsables  e  consecuentes  nun  marco  óptimo  de 
convivencia e cooperación construtiva que defina intereses, motivacións e esforzos.

Obxectivos xerais por cursos
Estruturamos a distribución dos contidos da materia nos diferentes cursos adaptándoos en cada 
momento á madurez intelectual e as capacidades que corresponderían, previa avaliación inicial, a  
cada etapa da aprendizaxe.  Respéctase a secuencia de contidos a modo de bloques descrita no 
Decreto  133/2007,  do  5  de  xullo  aínda  que  a  distribución  dos  mesmos  non  se  fai  como 
“compartimentos  estanco”,  distribuíndose  e  organizándose  de  forma  transversal  ao  longo  da 
programación.

O cuarto curso ten grande relevancia como preparatorio para a realización de estudos posteriores 
polo que se intentan cubrir as necesidades relativas a estudos artísticos, técnicos ou profesionais. 
Formulamos  a  constante  interacción  entre  traballos  artísticos,  técnicos  e  de  deseño. 
Potenciaremos  tamén as ferramentas informáticas, multimedia e de creación audiovisual.

Contidos de 4º de ESO, contribución ao desenvolvemento das 
competencias clave, temporalización, grao mínimo e procedementos e 
instrumentos de avaliación.

No Decreto 86/2015 establécense as seguintes competencias clave e elementos transversais

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
Concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos 
perfís competenciais.
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4º curso da ESO

CCL • EPVAB1.2.2.  Estuda e explica o move-
mento e as liñas de forza dunha imaxe.

• EPVAB1.5.1.  Explica, 
empregando unha linguaxe 
axeitada, o proceso de cre-
ación dunha obra artística, 
e  analiza  os  soportes,  os 
materiais  e  as  técnicas 
gráfico-plásticas que cons-
titúen  a  imaxe,  así  como 
os seus elementos compo-
sitivos.

CMCCT • EPVAB2.1.4.  Resolve  e  analiza  proble-
mas de configuración de formas xeométri-
cas  planas  e  aplícao  á  creación  de  de-
seños persoais.

• EPVAB2.2.3.  Debuxa 
perspectivas de formas tri-
dimensionais,  utilizando  e 
seleccionando  o  sistema 
de  representación  máis 
axeitado.

CD • EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da in-
formación e da comunicación para a crea-
ción de deseños xeométricos sinxelos.

• EPVAB.4.2.2.  Analiza  e 
realiza  fotografías,  tendo 
en conta criterios estéticos.

• EPVAB3.3.1. Realiza dis-
tintos  tipos  de  deseño  e 
composicións  modulares 
utilizando as  formas  xeo-
métricas básicas, estudan-
do a organización do plano 
e do espazo.

CAA • EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóne-
os para representar e expresarse en rela-
ción ás linguaxes gráfico-plásticas,  man-
tén o seu espazo de traballo e o seu ma-
terial  en  perfecto  estado,  e  achégao  á 
aula  cando é  necesario  para  a  elabora-
ción das actividades.

• EPVAB4.3.3.  Realiza  un 
proxecto persoal  seguindo 
o esquema do proceso de 
creación.

CSC • EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóne-
os para representar e expresarse en rela-
ción ás linguaxes gráfico-plásticas,  man-
tén o seu espazo de traballo e o seu ma-
terial  en  perfecto  estado,  e  achégao  á 
aula  cando é  necesario  para  a  elabora-
ción das actividades.

• EPVAB1.4.1.  Entende  o 
proceso de creación artísti-
ca  e  as  súas  fases,  e 
aplícao  á  produción  de 
proxectos  persoais  e  de 
grupo.

• EPVAB3.3.5. Planifica os 
pasos  na  realización  de 
proxectos  artísticos  e  res-
pecta o realizado por com-
pañeiros e compañeiras.

CSIEE • EPVAB3.3.1.  Realiza  distintos  tipos  de 
deseño  e  composicións  modulares  utili-
zando as formas xeométricas básicas, es-
tudando a organización do plano e do es-
pazo.

• EPVAB4.3.2. Proxecta un 
deseño publicitario utilizan-
do os elementos da lingua-
xe gráfico-plástica.

• EPVAB4.3.3.  Realiza  un 
proxecto persoal  seguindo 
o esquema do proceso de 
creación.

CCEC • EPVAB3.1.2.  Observa e analiza os ob-
xectos do contorno na súa vertente estéti-
ca, de funcionalidade e de utilidade, utili-
zando a linguaxe visual e verbal. 

• EPVAB4.2.1. Ve películas 
cinematográficas  nas  que 
identifica e analiza os pla-
nos,  as  angulacións  e  os 
movementos de cámara.

• EPVAB4.4.1. Analiza ele-
mentos publicitarios cunha 
actitude  crítica  desde  o 
coñecemento dos elemen-
tos que os compoñen.
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Temporalización, grao mínimo e procedementos e instrumentos de 
avaliación

Os bloques de contidos, a temporalización, o grao mínimo, as competencias clave, o tratamento de 
transversais  e  os  instrumentos  e  procedementos  de  avaliación  quedan  reflectidos  no  cadro 
correspondente.

Polo carácter instrumental da materia, a temporalización enténdese en sesións sesións flexibles 
que responden a necesidade de adaptar de forma individualizada os distintos ritmos de traballo e  
á posibilidade de traballar distintos bloques simultaneamente en función das características do 
alumnado, sexa por necesidades específicas e /ou dificultades ou por altas capacidades. 

En función disto tamén poderán adaptarse certas tarefas e exercicios e mesmo, nos casos que o 
requiran, proporcionar traballos de ampliación. 

Educación Plástica e Visual – 4º E.S.O.  

• Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO •

Bloque 1. Expresión plástica

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• a

• c

• d

• e

• h

• BC1.1. A linguaxe plástica 
e  visual  na  creación  da 
composición artística.

• B1.1.  Realizar  composi-
cións creativas, individuais 
e en grupo, que evidencien 
as capacidades expresivas 
da  linguaxe  plástica  e  vi-
sual, desenvolvendo a cre-
atividade  e  expresándoa 
preferentemente  coa  sub-
xectividade da súa lingua-
xe persoal ou empregando 
os códigos, a terminoloxía 
e os procedementos da lin-
guaxe visual e plástica, co 
fin  de enriquecer  as súas 
posibilidades de comunica-
ción.

• EPVAB1.1.1. Realiza com-
posicións artísticas seleccio-
nando  e  utilizando  os  ele-
mentos da linguaxe plástica 
e visual.

• CCEC

CA – EMP – TIC - 
EC

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B1.1.  Realizar  composicións  creati-
vas simples, individuais e en grupo, 
empregando  algunhas  das  posibili-
dades expresivas da linguaxe plásti-
ca e visual e desenvolvendo a creati-
vidade con personalidade propia. 

• GM 80%

1º trimestre / 1ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 15%
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• Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO •

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• a

• d

• g

• n

• BC1.2.  Leis  da  composi-
ción.

• BC1.3.  Leis  da  composi-
ción:  movemento,  ritmo  e 
liñas de forza.

• BC1.4.  Cor  como  ferra-
menta simbólica.

• B1.2. Realizar obras plásti-
cas  experimentando e  utili-
zando diferentes soportes e 
técnicas,  tanto  analóxicas 
coma  dixitais,  valorando  o 
esforzo  de  superación  que 
supón o proceso creativo.

• EPVAB1.2.1. Aplica as leis 
de  composición,  creando 
esquemas  de  movementos 
e  ritmos,  empregando  os 
materiais e as técnicas con 
precisión.

• CCEC

CA – EMP - TIC

• EPVAB1.2.2. Estuda e ex-
plica  o  movemento  e  as 
liñas de forza dunha imaxe.

• CCEC

• CCL

CA – EOE

• EPVAB1.2.3.  Cambia  o 
significado dunha imaxe por 
medio da cor.

• CCEC

CA 

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B1.2.  Realizar obras plásticas sinxe-
las experimentando e utilizando dife-
rentes soportes e técnicas e valoran-
do o esforzo de superación do pro-
ceso creativo.

• GM 80%

1º trimestre / 1ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 20%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• b

• c

• e

• g

• n

• BC1.5. Técnicas de expre-
sión gráfico-plásticas. Expe-
rimentación  con  diversos 
materiais.

• BC1.6. Interese pola inves-
tigación sobre materiais, so-
portes, técnicas e ferramen-
tas  con  fins  concretos,  así 
como a  utilización das tec-
noloxías da información nas 
creación propias.

• BC1.7.  Iniciativa,  creativi-
dade  e  auto-esixencia  no 
proceso  de  produción  pro-
pio.

• B1.3. Elixir  os materiais e 
as  técnicas  máis  axeitadas 
para elaborar  unha compo-
sición  sobre  a  base  duns 
obxectivos  prefixados  e  da 
autoavaliación  continua  do 
proceso de realización.

• EPVAB1.3.1. Coñece e eli-
xe os materiais máis axeita-
dos  para  a  realización  de 
proxectos artísticos.

• CCEC

• CSIEE

CA – EMP

• EPVAB.1.3.2.  Utiliza  con 
propiedade  os  materiais  e 
os procedementos máis idó-
neos para representar e ex-
presarse en relación ás lin-
guaxes  gráfico-plásticas, 
mantén  o  seu  espazo  de 
traballo e o seu material en 
perfecto estado, e achégao 
á  aula  cando  é  necesario 
para a elaboración das acti-
vidades.

• CCEC

• CSIEE

• CAA

• CD

• CSC

CA – EMP

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación
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• B1.3. Elixir os materiais e as técnicas 
axeitadas  para  elaborar  unha  com-
posición  básica  sobre  a  base duns 
obxectivos mínimos prefixados e da 
autoavaliación  continua  do  proceso 
de realización.

• GM 70%

1º trimestre / 1ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 50%

Autoavaliación – 20%

Peso cualificación: 25%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• b

• c

• e

• g

• n

• BC1.8.  Seguimento  do 
proceso  de  creación:  bos-
quexo,  proxecto,  presenta-
ción final e avaliación (refle-
xión propia e avaliación co-
lectiva).

• BC1.9. Elaboración de pro-
xectos  plásticos  de  forma 
cooperativa.

• B1.4.  Realizar  proxectos 
plásticos  que  comporten 
unha organización de forma 
cooperativa,  valorando  o 
traballo en equipo coma fon-
te  de  riqueza  na  creación 
artística.

• EPVAB1.4.1.  Entende  o 
proceso de creación artísti-
ca  e  as  súas  fases,  e 
aplícao á produción de pro-
xectos persoais e de grupo.

• CSIEE

• CCEC

• CSC

CA – EMP - EC

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B1.4.  Realizar  proxectos  plásticos 
que comporten unha certa organiza-
ción de forma cooperativa, valorando 
o traballo en equipo coma fonte de 
riqueza na creación artística.

• GM 60%

1º trimestre / 1ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 25%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• d

• f

• l

• n

• BC1.10.  Lectura e valora-
ción  de  obras  artísticas  e 
imaxes  en  distintos  sopor-
tes.

• BC1.11.  Análise de distin-
tas obras de arte situándoas 
na  época,  na  técnica  e  no 
estilo  aos  que  pertencen. 
Valoración do patrimonio ar-
tístico.

• B1.5. Recoñecer en obras 
de arte a utilización de ele-
mentos e técnicas de expre-
sión, apreciar os estilos ar-
tísticos, valorar o patrimonio 
artístico e cultural  como un 
medio  de  comunicación  e 
satisfacción individual  e co-
lectiva,  e  contribuír  á  súa 
conservación  a  través  do 
respecto  e  divulgación  das 
obras de arte.

• EPVAB1.5.1.  Explica,  em-
pregando  unha  linguaxe 
axeitada, o proceso de crea-
ción dunha obra artística, e 
analiza os soportes, os ma-
teriais e as técnicas gráfico-
plásticas  que  constitúen  a 
imaxe,  así  como  os  seus 
elementos compositivos.

• CSIEE

• CCEC

• CCL

CA – EOE

• EPVAB1.5.2.  Analiza  e  le 
imaxes de  obras de arte  e 
sitúaas  no  período  ao  que 
pertencen.

• CSIEE

• CCEC

CA – EC

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación
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• B1.5.  Recoñecer en obras de arte a 
utilización dalgúns elementos e téc-
nicas de expresión básicos, apreciar 
os estilos  artísticos,  valorar  o  patri-
monio  artístico  e  cultural  como  un 
medio  de  comunicación  e  satisfac-
ción individual  e  colectiva,  e  contri-
buír á súa conservación a través do 
respecto e divulgación das obras de 
arte.

• GM 70%

1º trimestre / 1ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 60%

Caderno de clase – 10%

Peso cualificación: 15%

Procedementos e instrumentos de avaliación globais para o bloque 1

• Entrevista e análise de traballos e exercicios.

• Coavaliación reflexiva e análise de resultados do bloque. 

Pesos cualificacións Bloque 1:   

B1.1:15% B1.2:20% B1.3:25% B1.4:25% B1.5:15% 

Bloque 2. Debuxo técnico

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• b

• f

• g

• n

• o

• BC2.1. Utensilios de debu-
xo técnico: estudo e mane-
xo.

• BC2.2. Trazados xeométri-
cos:  cuadriláteros,  polígo-
nos regulares e división da 
circunferencia.

• BC2.3. Tanxencias e enla-
ces.

• BC2.4. Aplicación dos pro-
cedementos  de  trazado  de 
cuadriláteros,  polígonos, 
tanxencias e enlaces no de-
seño  de  motivos  xeométri-
cos.

• B2.1. Analizar a configura-
ción de deseños realizados 
con  formas  xeométricas 
planas,  creando  composi-
cións onde interveñan diver-
sos  trazados  xeométricos, 
utilizando  con  precisión  e 
limpeza os materiais de de-
buxo técnico.

• EPVAB2.1.1.  Diferencia  o 
sistema de debuxo descriti-
vo do perceptivo.

• CAA

• CMCCT

CA 

• EPVAB2.1.2. Resolve pro-
blemas sinxelos referidos a 
cuadriláteros  e  polígonos 
utilizando  con  precisión  os 
materiais  de  debuxo  técni-
co.

• CAA

• CMCCT

CA 

• EPVAB2.1.3. Resolve pro-
blemas  básicos  de  tanxen-
cias e enlaces.

• CAA

• CMCCT

CA 

• EPVAB2.1.4.  Resolve  e 
analiza problemas de  confi-
guración  de  formas  xeo-
métricas planas e aplícao á 
creación de deseños perso-
ais.

• CAA

• CMCCT

CA - EMP

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación
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• B2.1.  Analizar  de  forma  básica  a 
configuración  de  deseños  sinxelos 
realizados  con  formas  xeométricas 
planas, creando composicións onde 
interveñan  diversos  trazados  xeo-
métricos,  utilizando  con  bastante 
precisión e limpeza os materiais de 
debuxo técnico.

• GM 80%

1º trimestre / 2ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 30%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• b

• f

• g

• o

• BC2. 5. Interpretación das 
pezas a través das súas vis-
tas diédricas.

• BC2.6.  Trazado,  medidas 
e posición correctas das vis-
tas de pezas sinxelas. Liñas 
vistas  e  ocultas.  Esbozo  á 
man alzada e con utensilios 
de debuxo técnico.

• BC2.7.  Perspectiva  caba-
leira.  Posición  dos  eixes  e 
coeficiente  de  redución. 
Liñas vistas e ocultas. Rotu-
laxe. Escalas.

• BC2.8.  Sistema  axono-
métrico:  isometría.  Posición 
dos  eixes.  Liñas  vistas  e 
ocultas. Rotulaxe. Escalas.

• BC2.9. Perspectiva cónica 
central.

• BC2.10.  Perspectiva  cóni-
ca oblicua.

• BC2.11.  Análise das posi-
bilidades  da  posición  do 
punto de vista.

• B2.2. Diferenciar  e utilizar 
os sistemas de representa-
ción gráfica, recoñecendo a 
utilidade  do  debuxo  de  re-
presentación  obxectiva  no 
ámbito das artes, a arquitec-
tura, o deseño e a enxeña-
ría.

• EPVAB2.2.1. Visualiza for-
mas  tridimensionais  defini-
das polas súas vistas princi-
pais.

• CAA

• CMCCT

CA 

• EPVAB2.2.2.  Debuxa  as 
vistas (alzado, planta e per-
fil) de figuras tridimensionais 
sinxelas.

• CAA

• CMCCT

CA 

• EPVAB2.2.3. Debuxa pers-
pectivas de formas tridimen-
sionais,  utilizando  e  selec-
cionando  o  sistema  de  re-
presentación máis axeitado.

• CAA

• CMCCT

CA 

• EPVAB2.2.4. Realiza pers-
pectivas  cónicas  frontais  e 
oblicuas, elixindo o punto de 
vista máis adecuado.

• CAA

• CMCCT

CA 

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B2.2. Diferenciar e utilizar o esencial 
dos  sistemas  de  representación 
gráfica,  recoñecendo a  utilidade  do 
debuxo de representación obxectiva 
no ámbito das artes, a arquitectura, o 
deseño e a enxeñaría.

• GM 70%

2º trimestre / 2ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 50%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

13 de 29

Transversais

Transversais

Transversais

Transversais



     14 - Programación didáctica de Educación plástica visual e audiovisual 4º ESO                           CPI San Sadurniño curso 2022-2023   

• Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO •

• b

• e

• i

• o

• BC2.12.  Debuxo  asistido 
por computador. Trazado de 
pezas planas e tridimensio-
nais sinxelas.

• B2.3.  Utilizar  programas 
de  debuxo  por  computador 
para construír trazados xeo-
métricos  e  pezas  sinxelas 
nos sistemas de representa-
ción.

• EPVAB2.3.1. Utiliza as tec-
noloxías  da  información  e 
da comunicación para a cre-
ación de deseños xeométri-
cos sinxelos.

• CAA

• CMCCT

• CD

CA - EMP - TIC

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B2.3.  Empregar os  procedementos 
básicos  dos  programas  de  debuxo 
por computador para construír traza-
dos xeométricos e pezas moi sinxe-
las nos sistemas de representación.

• GM 50%

2º trimestre / 2ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 20%

Procedementos e instrumentos de avaliación globais para o bloque 2

• Entrevista e análise de traballos e exercicios.

• Coavaliación reflexiva e análise de resultados do bloque. 

Pesos cualificacións Bloque 2:   

B2.1:30% B2.2:50% B2.3:20% 

Bloque 3. Fundamentos do deseño

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• a

• c

• d

• f

• h

• l

• BC3.1. Análise das lingua-
xes visuais cotiás (arte, de-
seño, publicidade, etc.).

• BC3. 2. Fases do proceso 
de deseño.

• B3.3. Análise da estética e 
a funcionalidade do deseño 
industrial de obxectos.

• B3.4. Análise da estética e 
funcionalidade do feísmo ar-
quitectónico.

• B3.1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e as 
formas do seu ámbito cultu-
ral,  con  sensibilidade  cara 
ás súas calidades plásticas, 
estéticas  e  funcionais,  e 
apreciando  o  proceso  de 
creación  artística,  en  obras 
propias e alleas, e distinguir 
e valorar as súas fases.

• EPVAB3.1.1.  Coñece  os 
elementos  e  as  finalidades 
da comunicación visual.

• CSIEE

• CCEC

CA 

• EPVAB3.1.2.  Observa  e 
analiza os obxectos do con-
torno na súa vertente estéti-
ca,  de  funcionalidade  e  de 
utilidade, utilizando a lingua-
xe visual e verbal. 

• CCEC

CA – EOE

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación
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• B3.1. Percibir e interpretar con certo 
grao crítico as imaxes e as  formas 
do seu ámbito cultural, con sensibili-
dade cara a algunhas das súas cali-
dades  plásticas,  estéticas  e  funcio-
nais, e apreciando o básico do pro-
ceso de creación artística, en obras 
propias e alleas, e distinguir e valorar 
algunhas das súas fases.

• GM 60%

3º trimestre / 3ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 25%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• c

• e

• g

• i

• BC3.5. Campos de aplica-
ción do deseño.

• B3.2.  Identificar  os  ele-
mentos que forman a estru-
tura da linguaxe do deseño.

• EPVAB3  2.1.  Identifica  e 
clasifica  obxectos  en  fun-
ción da familia ou a rama do 
deseño.

• CSIEE

• CCEC

CA  - EMP

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B3.2.  Identificar  os  elementos 
esenciais que forman a estrutura da 
linguaxe do deseño.

• GM 60%

3º trimestre / 3ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 25%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• b

• e

• f

• i

• BC3.6. Deseño de compo-
sicións modulares utilizando 
trazados xeométricos.

• BC3.7.  Compoñentes  da 
imaxe  corporativa:  nome, 
cor, tipografía,  logotipo, de-
seño, etc.

• BC3.8.  Secuenciación  e 
elaboración  de  proxectos 
creativos adaptados ás áre-
as do deseño.

• BC3.9. Informática ao ser-
vizo  dos  proxectos  de  de-

• B3.3.  Realizar  composi-
cións creativas que eviden-
cien as calidades técnicas e 
expresivas  da  linguaxe  do 
deseño  adaptándoas  ás 
áreas, e valorando o traballo 
en  equipo  para  a  creación 
de ideas orixinais.

• EPVAB3.3.1.  Realiza  dis-
tintos  tipos  de  deseño  e 
composicións modulares uti-
lizando as formas xeométri-
cas  básicas,  estudando  a 
organización do plano e do 
espazo.

• CSIEE

• CCEC

CA – EMP

• EPVAB3.3.2.  Coñece  e 
planifica as fases de realiza-
ción  da  imaxe  corporativa 
dunha empresa.

• CSIEE

• CCEC

CA – EMP
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seño.

• BC3.10.  Planificación  dun 
proxecto artístico.

• EPVAB3.3.3. Realiza com-
posicións creativas e funcio-
nais  adaptándoas  ás áreas 
do deseño, valorando o tra-
ballo  organizado e secuen-
ciado na realización de cal-
quera proxecto, así como a 
exactitude, a orde e a limpe-
za  nas  representacións 
gráficas.

• CSIEE

• CCEC

CA – EMP - EC

• EPVAB3.3.4. Utiliza as no-
vas tecnoloxías da informa-
ción  e  da  comunicación 
para  levar  a  cabo os  seus 
propios  proxectos  artísticos 
de deseño.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA – EMP

• EPVAB3.3.5.  Planifica  os 
pasos na realización de pro-
xectos artísticos e respecta 
o realizado por compañeiros 
e compañeiras.

• CSIEE

• CCEC

• CSC

CA – EMP

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos 
deAutoavaliación – 20% avaliación

• B3.3.  Realizar  composicións  creati-
vas sinxelas que evidencien as cali-
dades técnicas e expresivas básicas 
da linguaxe do deseño adaptándoas 
ás áreas, e valorando o traballo en 
equipo para a creación de ideas ori-
xinais.

• GM 70%

3º trimestre / 3ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

    Caderno de clase – 10%

Análise de traballos e exercicios – 60%

Peso cualificación: 50%

Procedementos e instrumentos de avaliación globais para o bloque 3

• Entrevista e análise de traballos e exercicios.

• Coavaliación reflexiva e análise de resultados do bloque. 

Pesos cualificacións Bloque 3:   

B3.1:25% B3.2:25% B3.3:50% 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave
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• a

• h

• n

• ñ

• BC4.1. Tipos de planos ci-
nematográficos. Análise dos 
factores expresivos e a súa 
simboloxía. 

• BC4.2.  Realización  dun 
storyboard.

• B4.1.  Identificar  os  ele-
mentos que forman a estru-
tura  narrativa  e  expresiva 
básica da linguaxe audiovi-
sual e multimedia, e descri-
bir  correctamente os pasos 
necesarios para a produción 
dunha mensaxe audiovisual, 
e valorando o labor de equi-
po.

• EPVAB4.1.1. Analiza os ti-
pos de plano que aparecen 
en  películas  cinematográfi-
cas, valorando os seus fac-
tores expresivos.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA 

• EPVAB4.1.2.  Realiza  un 
storyboard a modo de guión 
para a secuencia dunha pe-
lícula.

• CSIEE

CA – EMP

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B4.1.  Identificar os elementos esen-
ciais que forman a estrutura narrativa 
e expresiva  básica  da  linguaxe au-
diovisual  e  multimedia,  e  describir 
correctamente os pasos básicos ne-
cesarios  para  a  produción  dunha 
mensaxe  audiovisual,   valorando  o 
labor de equipo.

• GM 70%

3º trimestre / 3ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 15%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• e

• l

• n

• o

• BC4.3.  Estudo de  planos, 
angulacións  e  movementos 
de cámara no cine.

• BC4.4.  Criterios  estéticos 
na  elaboración  de  fotogra-
fías.

• BC4.5. Finalidade expresi-
va das imaxes fotoxornalísti-
cas.

• B4.2.  Recoñecer  os  ele-
mentos que integran as lin-
guaxes  audiovisuais  e  as 
súas finalidades

• EPVAB4.2.1.  Ve  películas 
cinematográficas  nas  que 
identifica  e  analiza  os  pla-
nos,  as  angulacións  e  os 
movementos de cámara.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA

• EPVAB.4.2.2. Analiza e re-
aliza  fotografías,  tendo  en 
conta criterios estéticos.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA 

• EPVAB4.2.3. Compila ima-
xes de prensa e analiza as 
súas finalidades.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA
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• Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO •

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B4.2. Recoñecer os elementos bási-
cos que integran as linguaxes audio-
visuais e as súas finalidades princi-
pais.

• GM 70%

3º trimestre / 3ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 15%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave

• a

• e

• f

• g

• BC4.6. Creación dixital de 
imaxes.

• BC4.7.  Deseño  dun  pro-
xecto publicitario.

• BC4.8.  Desenvolvemento 
dun proxecto persoal.

• B4.3.  Realizar  composi-
cións  creativas  a  partir  de 
códigos  utilizados  en  cada 
linguaxe  audiovisual,  amo-
sando interese  polos  avan-
ces tecnolóxicos vinculados 
a estas linguaxes.

• EPVAB4.3.1. Elabora ima-
xes  dixitais  utilizando  pro-
gramas de debuxo por com-
putador.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA - EMP - TIC

• EPVAB4.3.2.  Proxecta  un 
deseño  publicitario  utilizan-
do os elementos da lingua-
xe gráfico-plástica.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA - EMP - TIC

• EPVAB4.3.3.  Realiza  un 
proxecto persoal seguindo o 
esquema  do  proceso  de 
creación.

• CAA

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA - EMP - TIC

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B4.3.  Realizar  composicións  creati-
vas  sinxelas  partindo  dalgúns  códi-
gos utilizados en cada linguaxe au-
diovisual,  amosando  interese  polos 
avances  tecnolóxicos  vinculados  a 
estas linguaxes.

• GM 60%

3º trimestre / 3ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 50%

• Obxec
tivos

• Contidos • Criterios de avaliación • Estándares de aprendizaxe • Competenci
as clave
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• Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO •

• a

• c

• d

• f

• h

• n

• o

• BC4.9.  Análise  crítica  da 
linguaxe publicitaria.

• B4.4.  Amosar  unha  acti-
tude crítica ante as necesi-
dades de consumo creadas 
pola publicidade, rexeitando 
os elementos desta que su-
poñan  discriminación  se-
xual, social ou racial.

• EPVAB4.4.1.  Analiza  ele-
mentos  publicitarios  cunha 
actitude  crítica  desde  o 
coñecemento  dos  elemen-
tos que os compoñen.

• CD

• CSIEE

• CCEC

CA – EMP – TIC - 
EC

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación

• B4.4. Amosar unha actitude con cer-
to  análise  crítica  ante  as necesida-
des de consumo creadas pola publi-
cidade,  rexeitando  os  elementos 
desta  que  supoñan  discriminación 
sexual, social ou racial.

• GM 70%

3º trimestre / 3ª avaliación Rexistro/observación sistemática - 20%

Posta en común/debate – 10%

Análise de traballos e exercicios – 70%

Peso cualificación: 20%

Procedementos e instrumentos de avaliación globais para o bloque 4

• Entrevista e análise de traballos e exercicios.

• Coavaliación reflexiva e análise de resultados do bloque. 

Pesos cualificacións Bloque 4:   

B4.1:15% B4.2:15% B4.3:50% B4.4:20%  

Actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría de cara á 
avaliación final.
Para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira 
avaliación parcial facilitaranse os informes correspondentes que servirán de base para realizar as 
tarefas de recuperación no mes de xuño de xuño. Tamén se deseñarán as tarefas de ampliación e 
reforzo para o resto do alumnado de cara a manter ou mellorar os resultados na avaliación final.

Criterios de cualificación.
De forma xeral, para cualificar teranse en conta os seguintes criterios:

● Responsabilidade e autonomía.

● Participación e propostas.

● Iniciativa e interese.

● Resolución creativa.

● Achegas e traballo en grupo.
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● Presentación e acabado dos traballos.

● Nivel de execución e técnica empregada.

● Resultados en probas e exames.

● Resultados de entrevistas e probas orais.

Procedementos e instrumentos de avaliación
A  avaliación  é  continua,  formativa  e  integradora  o  que  supón  o  permanente  seguimento  do 
proceso de ensino-aprendizaxe procurando datos obxectivos suficientes. De forma xeral, terase en 
conta  a  distancia  entre  motivación,  esforzo  creativo,  actitudes  e  corrección  técnica  coas 
competencias e obxectivos propostos; valorando en cada caso circunstancias individuais e méritos 
singulares que sirvan para apreciar  de forma obxectiva a ponderación que en cada caso proceda. 

Como instrumentos concretos para avaliar empregaranse  os seguintes:

● Análise de traballos realizados na clase.

● Análise de traballos propostos para realizar fora da clase.

● Proxectos a desenvolver individualmente ou en grupo.

● Cuestionarios e test.

● Probas e exames escritos.

● Probas orais.

● Resolución de exercicios e problemas.

● Entrevistas, conversacións e debates.

● Observación directa.

Criterios de cualificación e promoción.
En  función  de  cada  procedemento  de  avaliación  aplicado  establécense  un  criterios  de 
cualificacións concretos para os que se toman como referencia da seguinte táboa: 

Procedement
os

Análise 
de 

traballos

Proxectos 
en grupo

Probas 
orais ou 
escritas

Resolución 
de 

exercicios

Posta en 
común

Entrevista

Criterios

Autonomía e 
responsabilid

ade

15% 5% 10% 15% 15%

Participación 
e propostas

15% 10% 30% 15%

Iniciativa e 
interese

15% 10% 10% 20% 15%
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Resolución 
creativa

30% 20% 10% 30%

Achegas en 
grupo

20% 30%

Presentación 
e acabado

10% 10% 5% 20%

Nivel de 
execución e 

técnica

30% 20% 10% 20%

Corrección 
ortográfica e 

expresión 
verbal

5% 5% 5%

Nivel de 
adecuación 

das respostas

35% 20%

Acertada 
resolución de 

casos 
prácticos

35%

Auto-
avaliación

Co-avaliación

30%

Os cadros en amarelo poden ter porcentaxe variable en función do peso de cada un pero sumarán sempre a mesma porcentaxe

Para a cualificación de probas teórico prácticas, sexan orais ou escritas, de traballos prácticos,  
exercicios  ou proxectos,  valorarase o nivel de consecución dos graos mínimos esixibles para cada 
estándar relacionado cun contido concreto.

A  nota  obtida  polo  alumno en cada  caso  estará  sempre  en  función do  equilibrio  entre  estes  
criterios sendo a parte máis importante da mesma o resultado concreto da actividade a cualificar. 
Atenderase  de  forma  global  aos  criterios  expresados  na  suma  dos  pesos  de  cada  bloque 
programado e do grao mínimo correspondente. 

Ao final de cada bloque principal de contidos farase ademais unha entrevista de avaliación e auto-
avaliación do alumno coa que se determinará a cualificación final do bloque tendo en conta os 
resultados obtidos en cada apartado do bloque e facendo unha análise final de resultados. O peso 
global da entrevista será dun 30% da cualificación final unha vez obtida a cualificación por media 
aritmética dos diferentes apartados que terán un peso do 70% na nota final. 

A cualificación final de cada avaliación será a media aritmética das cualificacións acadadas para 
cada bloque principal que normalmente estará temporalizado para un trimestre agás nos casos  
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nos que se trate parte doutro bloque principal na mesma avaliación. Sendo así a entrevista final 
farase  ao  final  da  avaliación  recollendo  nela  tódolos  contidos  e  competencias  e  estándares 
traballados e a cualificación final corresponderá á media aritmética do conxunto. 

Entenderase sempre que una cualificación suficiente de acordo aos graos mínimos fixados será de 
5 sobre un total de 10 puntos posibles, sendo unha nota inferior a cinco indicador de que non se  
acadaron os mínimos fixados.

Sendo a materia EPVA fortemente instrumental, a entrevista final de cada bloque de contidos vai  
proporcionar ao alumno e ao profesor unha visión global dos resultados acadados nos diferentes 
apartados e  permitirá analizar  os  diferentes  graos de consecución en relación cos  estándares 
marcados.  Deste  modo  o  alumnado  pode  realizar  unha  reflexión  obxectiva  e  crítica  sobre  o 
traballo realizado nun proceso de auto-avaliación consciente que o faga partícipe do resultado 
final e no que se poderán formular cuestións relacionadas cos contidos a valorar .

Nesta  entrevista  de  final  de  bloque  alumno  e  profesor  analizarán  os  seguintes  aspectos  da 
evolución do traballo realizado:

● Análise dos resultados de traballos, exercicios e probas realizados.

● Grao de competencia acadado para cada contido e estándar desenvolto.

● Análise da relación entre o grao competente acadado, e posibles melloras no proceso.

● Relación entre os resultados obtidos e os criterios de cualificación en cada caso.

● Análise da responsabilidade, iniciativa e grao de participación en grupo.

● Niveis de execución e técnica, limpeza e resolución creativa das tarefas realizadas.

● Nivel de influencia doutros factores que puidesen ter incidido no proceso e nos resultados 
acadados.

Para  a  promoción  final  do  alumnado  teranse  en  conta  os  resultados  globais  acadados  nas 
avaliacións  incluídas  as  probas  e  traballos  de  recuperación  parciais  dentro  do  proceso  de 
avaliación continua.  O alumno promocionará cando a media aritmética de tódalas avaliacións 
sexa igual ou superior a unha nota de 5 puntos sobre un total de 10.

Mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva
O alumnado acadará os mínimos para unha avaliación positiva cando a relación entre criterios de 
avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias e obxectivos acadados sexan satisfactorios, o 
que  na  práctica  supón  tomar  como  referencia  o  grao  mínimo  no  nivel  de  coñecementos  e 
aplicación práctica dos conceptos e aplicacións recoñecidos como básicos ou fundamentais nesta 
programación didáctica. Terá que darse unha relación equilibrada entre coñecementos, iniciativa 
e autonomía para aprender a aprender, e posta en practica do adquirido. A correcta presentación 
de traballos  e  exercicios  feitos  na clase en relación cos  criterios  de cualificación e  avaliación 
expostos son condición necesaria para acadar os mínimos esixibles.
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Procedementos para a realización da avaliación inicial
Para  coñecer  no  momento inicial  do  curso  a  situación de  partida  do  alumnado  e  axustar  as 
estratexias  didácticas  en  función  do  grao  de  competencia  ou  das  carencias  detectadas  no 
alumnado faranse as seguintes actuacións de cara á avaliación inicial:

Procuraranse os informes correspondentes da orientación do centro relativo a datos de interese 
relacionados  con  novas  incorporación,  alumnos  procedentes  do  estranxeiro,  alumnos  con 
problemas  de  aprendizaxe,  discapacidade   ou  con  necesidades  educativas  especiais,  etc;  para 
proceder a valorar e, no seu caso, realizar as previsións correspondentes de cara a unha atención 
personalizada, reforzo ou a unha adaptación curricular.

Procurarase información de interese e/ou destacable en relación coa contorna socio-familiar e da 
historia escolar do alumno que axuden a valorar as circunstancias do mesmo e a preparar posibles  
actuacións  no axuste de actividades e na atención xeral ao mesmo.

Faranse  propostas  de  traballo  e  probas  iniciais  orientadas  a  detectar  o  grao  de  competencia 
curricular en relación cos estándares e as competencias clave. Especialmente as relacionadas coa 
materia e de forma xeral con todas as establecidas. Prestaremos especial atención á de aprender a 
aprender, autonomía persoal, creatividade e ás relacionadas coa linguaxe e a matemática.

Nos  primeiros  momentos  do  curso  prestarase  especial  atención  a  intereses,  motivacións, 
actitudes, hábitos de traballo e habilidades sociais dos alumnos que permitan facer un diagnostico 
e establecer as accións oportunas en cada caso.

Toda a información recompilada servirá para a posta en común e para levar propostas concretas  
de actuación na xunta de avaliación inicial de cada curso.

Plans de traballo para a superación das materias pendentes
O alumnado con materias  pendentes  terá  que  acadar  as  competencias  e  obxectivos  mínimos 
expostos  na  presente  programación  en  calquera  das  convocatorias  previstas  para  avaliar  a 
materia. 

Contidos esixibles.

Os contidos esixibles están en relación co grao mínimo e os obxectivos xerais establecidos na  
presente  programación  para  cada  curso  ordinario.  En  todo  caso  teranse  en  conta  o  grao  de 
cumprimento das competencias e outras circunstancias que poidan ser tidas en consideración 
como elemento positivo de cara a valorar o traballo realizado.

Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes.

Durante o curso farase un seguimento de dito alumnado para que poida superar os obxectivos 
previstos facilitándolles periodicamente material de traballo e avaliando as actividades que vaian 
realizando, incidindo principalmente nos apartados nos que presenten máis dificultades. Todo o 
proceso terá como referencia os criterios expresados nesta programación xeral, tanto en contidos  
como en estándares e competencias.
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Criterios para superar as materias pendentes pola avaliación continua.

Dependendo  das  circunstancias  do  alumno  podemos  establecer  diferentes  criterios  para  a 
superación da materia pendente.

No caso de alumnos que teñen a mesma materia no curso actual e teñen que recuperar a pendente 
doutro curso terase en conta a progresión da materia no curso actual en tanto que consideramos a  
avaliación  continua  en  todo  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe.  Observaranse  as  relacións  nos 
contidos de cada curso e a súa implicación na consecución das competencias para ponderar na 
avaliación e nos resultados acadados aqueles que sexan máis ou menos independentes ou que 
garden relación directa e necesaria para superar a materia. Tendo en conta estas circunstancias 
estableceranse criterios  que  relacionen a  cada apartado da materia  nos distintos  cursos  para  
avaliar obxectivamente os resultados.

No  caso  de  materias  non  existentes  no  curso  inmediatamente  anterior  teranse  en  conta  os 
criterios  de  avaliación  e  cualificación  do  curso  correspondente  e  sua   relación  co  grao  de 
cumprimento das competencias.

En todo caso, o alumno terá que acadar na materia pendente as competencias e en relación cos 
graos mínimo establecidos no curso correspondente.

Concrecións metodolóxicas que require a materia.
Co  fin  de  que  o  alumnado  poida  acadar  uns  resultados  académicos  óptimos  na  materia,  a  
actuación metodolóxica centrarase en potenciar e fomentar os seguintes principios básicos.

• Motivación

É  fundamental  para  que  o  alumnado  faga  o  esforzo  necesario  que  lle  permita  acadar 
resultados satisfactorios. Será necesario adaptar permanentemente contidos, esixencias e 
propostas de traballo para que cada quen poida atopar a motivación necesaria. Un alumno 
motivado tende a concentrarse no traballo, a procurar solucións persoais e a facer todo o 
esforzo  que  necesita  no  proceso  de  aprendizaxe.  Para  facer  isto  posible  procuraremos 
estratexias de dinamización de grupo, de flexibilidade e experimentación e de atención 
persoal que eviten a dispersión e a falta de interese. Temos que sinalar que mesmo cando 
temos un ambiente de traballo favorable na aula as dificultades para vencer resistencias e 
actitudes pasivas veñen de factores externos en ocasións difíciles de superar. 

• Responsabilidade e participación

Fomentaremos  a  responsabilidade  no  traballo  diario  como  forma  de  autonomía  e 
autocrítica que contribúa a reforzar o compromiso social,  a auto-estima e a participación. 
O  alumnado  responsable  tende  a  motivarse  e  motivado  tende  a  responsabilizarse. 
Buscaremos  estratexias  que  impliquen ao  alumnado na  toma de  decisións  na  aula,  na 
realización de propostas e distribución de traballo e na realización de tarefas comúns.
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• Autonomía

Potenciaremos a autonomía do alumnado como forma de auto-aprendizaxe que reforce 
motivacións e responsabilidade. No plan de traballo incluiremos sempre como necesidade, 
a  de  aportar  solucións  persoais,  orixinais  e  innovadoras  que  pasen  pola  busca  de 
información, de materiais axeitados e a síntese de ideas de cara ao resultado final.  

• Aprendizaxe significativa

Escolleremos temas e propostas de traballo que resulten de interese suficiente para que 
asente o proceso de aprendizaxe, potencie capacidades concretas e sexa percibido como 
útil, realista e fondamente vivido.

• Intelixencia creativa

 A creatividade é parte esencial  dos procesos de innovación que procuran desenvolver 
solucións novas e orixinais. Tanto nas artes como nas actividades técnicas e científicas 
como en calquera outra na que se precise da achega de solucións creativas, a iniciativa 
innovadora  é  parte  esencial  do  proceso.  Coa  finalidade  de  potenciar  as  capacidades  e 
habilidades  propias  da  intelixencia  creativa  trataremos  de  fomentar  os  procesos  do 
pensamento  diverxente  e  a  imaxinación  mediante  propostas  de  traballo  que  sigan  un 
esquema  preparación-incubación,  análise  lóxica  e  intuitiva,  fase  crítica  ou  diverxente, 
intimación, síntese, verificación e deseño. 

A materia de Educación Plástica e Visual e fondamente instrumental e experimental. Partindo 
dunha avaliación inicial á exposición de cada tema e proposta de traballo partirá sempre dunha 
posta en común na que se expoñerán as razóns conceptuais e prácticas ofrecendo un porqué claro 
e pautado  para o proceso, a información e os recursos e materiais necesarios. En ningún caso 
deberán  quedar  no  aire  estas  razóns  primeiras  que  inciden  na  motivación  e  na  aprendizaxe 
significativa. O método expositivo, sempre participativo, poderá apoiarse na achega de materiais 
propios,  na  procura  de  información  en  rede,  no  emprego  de  ferramentas  informáticas, 
multimedia e na inclusión das TIC no proceso.  En todos os cursos incluiranse actividades que 
inclúan materias transversais, ou que potencien a comprensión lectora, a convivencia e o traballo 
en grupo.

Materiais e recursos didácticos
O departamento elabora materiais de traballo que facilita ao alumnado periodicamente. Temos 
unha aula de debuxo con mesas e cadeiras axeitadas con auga e un pequeno tórculo para gravado.  
Tamén se empregan a conexión a internet e o proxector co que conta a aula para ilustrar os temas 
expostos e para facilitar a busca de material ao alumnado. Contamos tamén cun pequeno grupo de 
5 ordenadores que funcionan con GNU/Linux a modo de terminais lixeiras nas que o alumnado 
pode facer por quendas prácticas con ferramentas informáticas. No caso de necesidade e cando 
fose  posible  poderiamos  empregar  a  aula  de  informática  e  a  aula  TIC  que  conta  conta  con 
encerado  dixital.  O  material  multimedia  e  audiovisual  emprégase  directamente  proxectando 
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dende  o  ordenador  do  profesor  do  mesmo  xeito  que  as  explicacións  sobre  a  utilización  de 
ferramentas informáticas.

Temas transversais
De forma xeral e sempre que sexa posible o enfoque dos exercicios e traballos partirán da elección 
dun tema transversal de interese. Consumo sostible, vida saudable e publicidade son amplamente 
abordados  nos  diferentes  cursos  dentro  da  materia.  O  respecto  ao  medio  ambiente  abórdase 
tamén nos exercicios  de  representación paisaxística  ou na realización e  deseño de  campañas 
publicitarias, a educación para a paz  en traballos de deseño, debuxo e ilustración, e a igualdade a  
tolerancia e a convivencia na análise publicitaria, na participación e no traballo en grupo. O papel 
da muller na cultura e na arte tratarase mediante a análise crítica de obras de arte e de mensaxes  
publicitarias, tanto como suxeito pasivo ou tema central da obra como protagonista da creación 
cultural e artística. A educación viaria tratarémola no estudo e deseño de sinaléctica.

Medidas de atención á diversidade
Para os casos con pequenas e moderadas dificultades observaremos a flexibilidade prevista na 
programación para adaptar os traballos, actividades e medios ao ritmo e capacidade do alumnado 
sen saírnos do grao mínimo e das competencias clave específicas.  Tamén teremos en conta a 
metodoloxía empregada e, no posible, a atención personalizada necesaria mesmo empregando 
tempo fora de clase e facendo actividades complementarias.

No caso de alumnos con diferentes tipos de deficiencia ou discapacidade procuraranse os medios  
necesarios para garantir un correcto proceso de ensino-aprendizaxe de acordo coas familias e o 
departamento de orientación.

De detectarse ou estar detectado algún problema importante de aprendizaxe, elaboraríamos, de 
acordo co Departamento de Orientación a adaptación curricular necesaria.

Actividades complementarias e extraescolares
A actual  situación desaconsella  a  realización de  certas  actividades  extraescolares  que  poidan 
incrementar o risco de transmisión e contaxio do COVID-19. Dependendo das circunstancias do 
momento e da programación cultural da comarca ou a nivel galego deixamos aberta a asistencia a 
exposicións de interese sempre que teñan relación coa materia. As visitas serán programadas con 
tempo e antelación suficiente para que toda a comunidade educativa poida adaptar e planificar 
con tempo e sen incidencias estas actividades. Faremos tamén visitas ás exposicións de interese 
que programe o centro cultural de San Sadurniño e a posibilidade de participar nalgún concurso  
artístico ou audiovisual a nivel galego. A realización de certas actividades artísticas, fotográficas, 
etc. ao aire libre contémplanse tamén como posibilidade.

Accións previstas de acordo co proxecto lector
Realizaremos traballos artísticos relacionadas coa ilustración de poemas ou relatos curtos de xeito 
que o alumnado necesite da comprensión e correcta interpretación do texto para realizar unha 
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proposta  creativa  orixinal  adaptada  ao  mesmo,  sexa  esta  realista,  abstracta  ou  conceptual. 
Faremos sesións de traballo de análise de textos publicitarios que axuden a interpretar de modo 
crítico diferentes sentidos e mensaxes ocultos dos mesmos. Na realización de traballos escritos 
tamén  valoraremos  a  correcta  expresión  e  corrección  dos  mesmos  e  a  procura  selectiva  de 
información na rede. Recomendaremos lecturas complementarias relativas a diferentes temas de 
interese. 

Accións previstas de acordo co plan de integración das TIC
Faremos uso frecuente e dirixido das novas tecnoloxías na aula aplicadas as seguintes actividades:

● Utilización do proxector e o ordenador  ou a aula TIC para complementar exposicións  e  
para explicar a utilización de ferramentas informáticas relacionadas co debuxo, o deseño 
gráfico, o CAD, o tratamento de imaxes e a edición e creación audiovisual.

● O  alumnado  empregará  programas  informáticos  libres  sobre   o  sistema  operativo 
GNU/Linux na creación de propostas artísticas e traballos técnicos.

● Empregaremos  o  navegador  de  internet  e  ferramentas  ofimáticas  para  a  procura  de 
información selectiva e contrastada e recursos gráficos para a realización de traballos na 
aula.

● Fomentaremos entre o alumnado o uso de ferramentas libres que respecten os estándares, 
incluso facilitándolles copias para o traballo na casa. 

● Usaremos cámaras fotográficas e de vídeo dixital para a realización de traballos.

● Utilización do correo electrónico cando sexa posible.

Indicadores de logro e criterios para avaliar proceso do ensino e a 
práctica docente.
Farase  un  seguimento  constante  da  consecución  dos  obxectivos  programados  e  da 
temporalización  das  actividades  en  relación  coa  evolución  do  traballo  feito  na  aula  e  dos 
resultados acadados polo  alumnado, de maneira que trataremos de identificar os problemas e 
dificultades que poidan xurdir para aplicar as medidas correctoras correspondentes sen sacrificar 
os obxectivos iniciais. A este respecto solicitaremos e teremos en conta as suxestións do alumnado 
e,  en  xeral,  de  toda  a  comunidade  educativa.  Ao  remate  do  curso  farase  unha  valoración 
pormenorizada  cun  diagnóstico  das  medidas  e  necesidades  detectadas  e  as  adaptacións  e 
propostas de mellora para o vindeiro curso.   

Nesta valoración teranse en conta:

• Resultados acadados e análise comparativo con cursos anteriores.

• Grao de cumprimento da programación e propostas de temporalización.
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• Grao de adecuación da metodoloxía empregada.

• Propostas de atención á diversidade, reforzos e adaptacións curriculares.

• Seguimento axeitado de alumnado con materias pendentes.

• Adecuación das actividades realizadas e dos recursos didácticos empregados.

• Valoración do emprego das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe.

• Logros do proxecto lector.

• Tratamento adecuado de temas transversais.

Indicadores de logro do proceso de ensino

Indicadores de logro da práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.        

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.        

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.        
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 
NEAE.        

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.        

6. Combínase o traballo individual e en equipo.        

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.        
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Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo.     
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8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.        

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.        
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, 
etc.        
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc.        
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e 
erros.        

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.        

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.        
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares.        
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación…        

  

Asdo. Xefe de departamento de Educación plástica, visual e audiovisual

Manuel Ángel Rey Pardo
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