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Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
 B1.1. Identificar as diferentes materiais e formas de

expresión plástica.
 EPB1.1.1.  Describe  e  identifica  as  calidades  e  as  características  dos  materiais,  dos

obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 
 B1.2.  Describir  oralmente  e  de  forma  sinxela

diferentes formas de expresión artística.
 EPB1.2.1.  Usa  termos  sinxelos  e  adecuados  para  comentar  as  obras  plásticas

observadas. 

 B1.3.  Identificar  as  formas  básicas  e  diferentes
tonalidades e texturas.

 EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 
 EPB1.3.2. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes

formas, cores e texturas.
 B1.5. Manexar as actividades plásticas utilizando coa

correspondente  destreza  diferentes  ferramentas
(recortar,  pegar,  encher,  traballar  con  pincel,
pegamentos etc.). 

 EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc.

 B2.1. Representar de forma persoal ideas, accións e
situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

 EPB2.1.1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores.
 EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 
 EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes coñecementos

para transmitir diferentes sensacións nas composicións plásticas que realiza.

 B2.2.  Identificar  o  entorno próximo e o imaxinario,
explicándoo con  linguaxe plástica adecuada ás súas
características.

 EPB2.2.1 Utiliza  o  punto,  a  liña  e  o  plano  ao  representar  o  entorno  próximo e  o
imaxinario.

 EPB2.2.2.  Realiza  composicións  plásticas  que  representan  o  mundo  imaxinario,
afectivo e social. 

 EP2.3.2.  Utiliza  a  técnica  de colaxe  para  realizar  unha obra  persoal  con  limpeza e
precisión. 

 B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos tipos  EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.

O resto de mínimos esixibles na programación de principio de curso, non serán tidos en conta debido á situación de flexibilización desta.
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de  liñas  (curva,  quebrada,  recta  etc.)  e  formas
xeométricas.

 EP2.4.2.  Emprega  ferramentas  básicas  do  debuxo  (regra  e  escuadro)  para  realizar
diferentes formas xeométricas. 

 B2.5.  Recoñecer  as  partes  principais  da  figura
humana.  EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 

 B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade
de diversos materiais e soportes audiovisuais.

 EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 
 EP2.6.2.  Deseña  sinxelas  creacións  plásticas  despois  de  recoller  información  por

medios audiovisuais.
 B2.7.  Coidar,  respectar  e  utilizar  axeitadamente  os

materiais, os utensilios e os espazos.
 EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 

 B2.8.  Elaborar  os  traballos  individualmente  e  en
grupo. 

 EP2.8.1.  Amosa  interese  polo  traballo  individual  e  colabora  no  grupo  para  a
consecución dun fin colectivo. 

O resto de mínimos esixibles na programación de principio de curso, non serán tidos en conta debido á situación de flexibilización desta.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Avaliarase tendo en conta o traballo rendemento e actitude
dos dous primeiros trimestres do curso. O terceiro trimestre será tido en
conta sempre positivamente e nunca para baixar a calificación anterior

Instrumentos: Para avaliar o terceiro trimestre e obter a calificacón final do
curso, empregaranse datos obtidos das titorías  e mestres que impartan a
materia,  sobre  as  produccións  plásticas  dos  dous  primeiros  trimestres.
Tamén se terán en conta o interese e participacion nas videochamadas ou
actividades requeridas ao respecto.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A  cualificacón  de  final  de  curso  obterase  facendo  unha  media  dos  2
primeiros trimestres,  e  tendo en conta o terceiro,  segundo a implicación
sempre se fará a media estimada cara a alza.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non hai ningún alumno/a nesta situación.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Materiais e recursos
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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. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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