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1.    INTRODUCIÓN   E   CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A   MATERIA 
 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribúe ao coñecemento e profundización             
de tódolos aspectos relacionados coa imaxe, tendo en conta o grande protagonismo que a mesma               
está acadando en tódolos ámbitos da sociedade, protagonismo sen precedentes en ningunha            
outra   época   da   historia. 
O enfoque considérase como unha continuidade dos bloques xa impartidos na Educación            
Primaria, na área de Educación Artística. Así, os contidos da materia articúlanse en tres bloques               
para os cursos 1º e 3º de ESO:  Expresión plástica, Comunicación audiovisual e Debuxo técnico .               
Para o curso 4º de ESO os bloques de contidos son os seguintes:  A forma no contorno,                 
Fundamentos   do   deseño,   Linguaxe   audiovisual   e   Debuxo   técnico . 
 

❏ O bloque de  Expresión plástica experimenta con materiais e técnicas diversas na            
aprendizaxe do proceso de creación. Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía            
na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na realización de              
proxectos   artísticos,   tanto   propios   como   colectivos. 

❏ Nos bloques de  Comunicación audiovisual analízanse as características da linguaxe          
audiovisual e realízase unha análise crítica das imaxes que nos rodean. Faise especial             
fincapé   no   uso   das   tecnoloxías   da   información   e   da   comunicación   aplicadas   á   imaxe. 

❏ No bloque de  Debuxo técnico aplícanse os coñecementos teórico-prácticos sobre formas           
xeométricas e sistemas de representación á resolución de problemas e realización de            
deseños. 

❏ Os bloques  A forma no contorno e  Fundamentos do deseño incorpóranse en 4º             
considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos previamente. O           
primeiro afonda na representación gráfica dos elementos que conforman o noso contorno            
(edificios, persoas e obxectos), e o segundo desenvolve o coñecemento dos fundamentos            
básicos   do   deseño   nas   súas   diferentes   áreas. 

 
 
 

O   DEPARTAMENTO 
 

O departamento de Artes Plásticas do I.E.S. A Cachada neste curso está forma do polos seguintes               
membros:  
 

 Funcionario   de 
carreira 

Destino   no 
centro  NRP 

María   Constantino   Arriaga* 2004 2005 4408029946A0590 

Joaquín   José   Morales   Leyva 1999 2000 3532210613A0590 

 
*    Xefa   do   departamento,   con   nomeamento   de   01/09/2017 
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As   materias,   horas   e   alumnado   repártense   do   seguinte   xeito: 
 

NIVEIS MATERIA GRUPOS PROFESOR HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL   HORAS 
SEMANAIS 

 
1º   ESO 

EPVA 4 JML/MCA 2 8 

EPVA   (Sección   Bilingüe) 1 JML 2 2 

Francés   (FLE) 1 JML 2 2 

Titoría 1 JML 1 1 

2º   ESO Obradoiro   de   Comunicación   Oral 2 JML/MCA 1 2 

3º   ESO 

EPVA 5 JML/MCA 2 10 

EPVA   (Sección   Bilingüe) 1 JML 2 2 

Titoría 1 MCA 1 1 

4º   ESO EPVA 2 JML/MCA 3 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Total   horas: 34 

 
 

O   CONTEXTO 
 

A lexislación vixente que se ten en conta para a elaboración da nosa programación didáctica é a                 
seguinte: 
 

➢ Lei Orgánica 8/2013  do 9 de decembro , para a mellora da calidade educativa (LOMCE)              
(BOE   do   10   de   decembro   de   2013) 

➢ Real 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 (DOG do            
29   de   xuño   de   2015) 

➢ Resolución do 20 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación             
Profesional e Innovación Educativa , pola que se ditan instrucións para o           
desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto          
86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do Bacharelato nos centros docentes da Comunidade               
Autónoma   de   Galicia   (DOG   do   8   de   agosto   de   2017) 

➢ Orde do 12 de maio de 2011 que regula as Seccións Bilingües en centros sostidos con                
fondos   públicos   non   universitarios   (DOG   do   20   de   maio   de   2011) 

➢ Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso                 
2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de            
Galicia   (DOG   do   22   de   xuño   de   2017) 
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2.    CONTRIBUCIÓN   AO   DESENVOLVEMENTO   DAS   COMPETENCIAS   CLAVE 
 
As   competencias   clave   establecidas   no   currículo   son   as   seguintes: 
 

● Comunicación   lingüística   (CL) 
● Competencia   matemática   e   competencias   básicas   en   ciencia   e   tecnoloxía   (CMCT) 
● Competencia   dixital   (CD) 
● Aprender   a   aprender   (AA) 
● Competencias   sociais   e   cívicas   (SC) 
● Sentido   de   iniciativa   e   espíritu   emprendedor   (IE) 
● Conciencia   e   expresións   culturais   (CEC) 

 
A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribúe de maneira integrada ao             
desenvolvemento   das   competencias   nos   seguintes   aspectos: 
 

1. Comunicación   lingüística :  
➔ Coñecemento   dos   elementos   e   tipos   de   comunicación. 
➔ Descrición   obxectiva   de   imaxes. 
➔ Expresión   de   pensamentos,   opinións   e   gustos   persoais. 
➔ Elaboración   de   comentarios   e   xuízos   críticos. 

 
2. Competencia   matemática   e   competencias   básicas   en   ciencia   e   tecnoloxía: 
➔ Manexo de elementos matemáticos presentes na Xeometría (números, medidas, símbolos          

,   elementos...) 
➔ Traballo   con   informacións   e   datos,   buscando   a   claridade   e   a   precisión. 
➔ Aplicación do razoamento lóxico para a solución de problemas manexando          

argumentacións   válidas. 
 

3. Competencia   dixital : 
➔ Búsqueda de información e imaxes a través de Internet empregando distintos motores de             

búsqueda. 
➔ Procesamento da información na realización e presentación de traballos utilizando as           

tecnoloxías   da   información   e   a   comunicación. 
➔ Manexo dos programas de deseño vectorial ou retoque fotográfico para a creación e             

manipulación   de   imaxes. 
➔ Utilización de dispositivos dixitais de fotografía (cámara dixital, web cam, móvil...) para a             

creación   audiovisual. 
 

4. Aprender   a   aprender : 
➔ Actividades   de   investigación   e   experimentación. 
➔ Análise   das   propias   obras   aceptando   os   erros. 

 
5. Competencias   sociais   e   cívicas : 
➔ Implicación   en   proxectos   cooperativos   de   creación. 
➔ Aceptación do diálogo como fonte de riqueza para o intercambio de ideas, a solución de               

problemas   e   a   comprensión   dos   distintos   puntos   de   vista   ante   as   obras   plásticas. 
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6. Sentido   de   iniciativa   e   espíritu   emprendedor : 
➔ Toma   de   decisións   ante   a   gran   variedade   de   posibilidades   que   ofrece   a   materia. 
➔ Expresión   dos   propios   sentimentos   a   través   da   creación   artística. 
➔ Planificación,   previsión   de   recursos   e   interés   por   levar   a   cabo   iniciativas   persoais. 

 
7. Conciencia   e   expresións   culturais . 
➔ Aprecio   polo   feito   artístico   e   o   patrimonio   cultural. 
➔ Estudio das características das distintas correntes artísticas e a súa representación na arte             

galega. 
➔ Comunicación   de   sentimentos   e   opinións   a   través   das   creacións   plásticas. 
➔ Coñecemento   das   principais   técnicas,   recursos   e   materiais. 

 
 

1º   ESO: 

 
3.1.    OBXECTIVOS : 
 
1.    EXPRESIÓN   PLÁSTICA 
 

a) Descubrir, recoñecer e analizar o valor dos distintos elementos que compoñen a imaxe:             
punto,   liña,   forma,   cor,   textura... 

b) Coñecer as propiedades da cor e descubrir as súas posibilidades expresivas e            
comunicativas, realizando mesturas de cores e gradacións cromáticas con diversas          
técnicas   e   materiais. 

c) Desenvolver a sensibilidade para apreciar as texturas no contorno e nas imaxes como un              
elemento da expresión visual, descubrindo a súa riqueza e variedade e sendo quen de              
poder   crealas   e   manipulalas   cun   fin   expresivo   ou   estético. 

d) Empregar distintos recursos para representar o volume no espacio bidimensional: traslapo,           
perspectiva,   claroscuro... 

e) Coñecer   as   técnicas   gráfico-plásticas   máis   habituais   e   os   materiais   empregados   nelas. 
 
   2.    COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL 
 

a) Entender   a   imaxe   como   un   medio   de   comunicación. 
b) Tomar   consciencia   da   presencia   masiva   das   imaxes   no   noso   contorno. 
c) Desenvolver   un   espíritu   crítico   ante   as   mensaxes   visuais. 
d) Descubrir as peculiaridades de distintas linguaxes plásticas, como o cómic ou banda            

deseñada. Coñecer a súa historia: nacemento e evolución, así coma as características            
principais   e   funcións   específicas. 

e) Comprender a natureza informática da imaxe dixital e iniciarse no manexo de arquivos de              
imaxe   e   vídeo. 

 
3.    DEBUXO   TÉCNICO 
 

a) Iniciarse nos trazados xeométricos fundamentais e no emprego dos instrumentos de           
debuxo   técnico. 
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b) Recoñecer a presencia das formas xeométricas no entorno e na configuración dos            
obxectos   que   nos   rodean. 

c) Distinguir e recoñecer os distintos tipos de formas poligonais, realizando a súa construción             
nos casos máis sinxelos, coa axuda dos instrumentos de debuxo técnico (compás, regla,             
escuadra   e   cartabón). 

d) Aprender a realizar os trazados xeométricos cun bo acabado de limpeza, claridade e             
precisión. 

 
4.    FORMACIÓN   DO   INDIVIDUO 
 

a) Planificar, de forma individual e colectiva, a realización dunha obra plástica partindo de             
obxectivos   e   revisando   o   grao   de   consecución   final. 

b) Relacionarse con outras persoas participando dunha convivencia pacífica e tolerante          
baseada   no   diálogo   e   a   colaboración. 

c) Desenvolver actitudes de constancia no traballo, preocupación pola orde, a limpeza e a             
conservación   do   material   individual   e   colectivo. 

d) Apreciar   os   valores   culturais   e   estéticos   da   arte.  
 
 
4.1.    CONTIDOS   E   TEMPORALIZACIÓN : 
 
Neste nivel o bloque de contidos relativos ao debuxo técnico é o máis extenso e o que máis                  
complexo resulta para gran parte do noso alumnado, polo que os seus contidos serán expostos               
repartidos nos tres trimestres. Moitos alumnos e alumnas presentan dificultades no manexo dos             
utensilios de debuxo técnico (compás, regras…), polo que se trata de favorecer canto antes o               
establecemento de hábitos de uso no material e a atención individualizada ao alumnado con              
dificultades,   de   xeito   escalonado   e   continuo   ao   longo   de   todo   o   curso. 
Os   contidos   están   agrupados   en   tres   bloques: 
 
 
Bloque   I:   Expresión   plástica   (EP) 
 

1. Elementos   configurativos   da   imaxe. 
❏ O   punto.   Valores   expresivos. 
❏ A   liña.   Posibilidades   gráficas   e   expresivas. 
❏ O   plano   como   elemento   compositivo   e   construtor   de   volume. 

2. A   composición. 
❏ Elementos   compositivos   básicos. 
❏ Simetrías   compositivas. 

3. A   cor. 
❏ A   cor   coma   fenómeno   físico   e   visual. 
❏ Mestura   aditiva   e   mestura   sustractiva. 
❏ Círculo   cromático   de   12   cores.   Cores   complementarias. 
❏ Cores   cálidas   e   frías. 
❏ Propiedades   da   cor:   tono,   valor   e   saturación. 

4. A   textura. 
❏ Texturas   naturais   e   artificiais. 
❏ Capacidade   expresiva   das   texturas. 
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5. Materiais   e   técnicas   de   debuxo   e   pintura. 
❏ Técnicas   secas. 
❏ Técnicas   húmidas. 
❏ Técnicas   mixtas. 

 
Bloque   II:   Comunicación   Visual   (CV) 
 

1.    A   iconicidade   na   imaxe. 
❏ Graos   de   iconicidade. 
❏ Imaxe   figurativa   e   imaxe   abstracta. 

2. Comunicación   visual. 
❏ Elementos. 
❏ Símbolos   e   iconas. 
❏ Funcións   das   mensaxes   na   comunicación   visual   e   audiovisual. 

3. O   cómic. 
❏ O   cómic   como   medio   de   expresión. 
❏ Linguaxe   do   cómic. 

 
Bloque   III:   Debuxo   técnico   (DT) 
 

1. Elementos   xeométricos   fundamentais. 
❏ Punto,   liñas   e   direccións. 
❏ Posicións   relativas   entre   rectas:   paralelas,   cortantes   e   perpendiculares. 
❏ Manexo   da   escuadra   e   cartabón. 

2. A   circunferencia. 
❏ Circunferencia   e   círculo. 
❏ A   circunferencia   como   lugar   xeométrico   básico   no   plano. 
❏ Manexo   do   compás.   Motivos   decorativos. 

3. Segmentos. 
❏ Concepto   de   medida.   Operacións   con   segmentos   coa   axuda   da   regra   ou   compás. 
❏ Mediatriz   dun   segmento.   A   mediatriz   como   lugar   xeométrico   básico   no   plano. 
❏ Teorema   de   Thales.   Aplicación   para   dividir   un   segmento   en   partes   iguais. 

4. Ángulos. 
❏ Clasificación   de   ángulos. 
❏ Trazado   de   ángulos   con   escuadra   e   cartabón. 
❏ Bisectriz   dun   ángulo.   A   bisectriz   como   lugar   xeométrico   básico   no   plano. 
❏ Construción   do   ángulo   recto   co   compás. 

5. Triángulos. 
❏ Clasificación   e   propiedades. 
❏ Construción   de   triángulos. 
❏ Liñas   e   puntos   notables   dos   triángulos. 

6. Cuadriláteros. 
❏ Clasificación   e   propiedades. 
❏ Construción   de   cuadriláteros. 

7. Polígonos. 
❏ Polígonos   regulares   e   irregulares.   Clasificación. 
❏ Construción   de   polígonos   regulares   inscritos   na   circunferencia. 
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A   secuenciación   e   temporalización   dos   contidos   será   a   seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN   E   TEMPORALIZACIÓN BLOQUE CONTIDO 

TRIMESTRE
1º 

setembro CV 
A   iconicidade   na   imaxe. 
A   comunicación   visual. 
Funcións   das   imaxes. 

outubro EP 
Elementos   configurativos   da   imaxe: 

● Punto   e   liña. 
Materiais   e   técnicas. 

novembro 

DT 

Elementos   xeométricos   fundamentais: 
● Rectas   e   direccións. 
● Segmentos   e   medidas. 
● Ángulos. 

Construcións   fundamentais. 
decembro 

TRIMESTRE
2º 

xaneiro 

EP 

A   cor. 

 
febreiro 

Elementos   configurativos   da   imaxe: 
● O   plano   e   a   forma. 

marzo DT Triángulos. 
Cuadriláteros. 

TRIMESTRE
3º 

abril EP A   composición.   Simetrías. 
Texturas. 

maio CV A   banda   deseñada. 

xuño DT A   circunferencia   e   o   círculo. 
Polígonos. 

 
 
 
5.1.   e   6.1.    CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN   E   ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE : 
 
➢ Aparecen subliñados e con diferente cor os estándares mínimos que se deben acadar para               
superar   a   materia. 

BLOQUE   I   (EP) 
 

CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.   Elementos 
configurativos   da 
imaxe 

B1.1.   Identificar   os   elementos 
configuradores   da   imaxe. 
B1.2.   Experimentar   coas 
variacións   formais   do   punto,   o 
plano   e   a   liña. 
B1.3.   Expresar   emocións 
utilizando   distintos   elementos 
configurativos   e   recursos 
gráficos:   liñas,   puntos,   cores, 
texturas,   claroscuros,   etc. 

EPVA   B1.1.1.   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. 
EPVA B1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a        
observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos       
obxectos e en composicións artísticas, empregándoos      
como   inspiración   en   creacións   gráfico   plásticas. 
EPVA   B1.2.2.   Experimenta   con   punto,   liña   e   plano   o 
concepto   de   ritmo,   aplicándoos   de   forma   libre   e 
espontánea. 
 

● CEC 
● AA 
● IE 
● CL 
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EPVA   B1.2.3.   Experimenta   co   valor   expresivo   da   liña   e 
o   punto   e   as   súas   posibilidades   tonais,   aplicando 
distintos   graos   de   dureza,   distintas   posicións   do   lapis 
de   grafito   ou   de   cor   e   a   presión   exercida   na   aplicación, 
en   composicións   a   man   alzada,   estruturadas 
xeométricamente   ou   máis   libres   e   espontáneas 
EPVA   B1.3.1.   Realiza   composicións   que   transmiten 
emocións   básicas   (calma,   violencia,   liberdade, 
opresión,   alegría,   tristura,   etc)   usando   diversos 
recursos   gráficos   en   cada   caso   (claroscuro,   liñas, 
puntos,   texturas,   cores,   etc). 

2.   A 
composición 

B1.4.   Identificar   e   aplicar   os 
conceptos   de   equilibrio, 
proporción   e   ritmo   en 
composicións   básicas. 

EPVA   B1.4.1.   Analiza,   identifica   e   explica   oralmente, 
por   escrito   e   graficamente,   o   esquema   compositivo 
básico   de   obras   de   arte   e   obras   propias,   atendendo 
aos   conceptos   de   equilibrio,   proporción   e   ritmo. 
EPVA   B1.4.2.   Realiza   composicións   básicas   con 
diferentes   técnicas   segundo   as   propostas   establecidas 
por   escrito. 
EPVA   B1.4.3.   Realiza   composicións   modulares   con 
diferentes   procedementos   gráfico-plásticos   en 
aplicacións   ao   deseño   téxtil,   ornamental,   arquitectónico 
ou   decorativo. 
EPVA   B1.4.4.   Representa   obxectos   illados   e 
agrupados   do   natural   ou   do   ámbito   inmediato, 
proporcionándoos   en   relación   coas   súas   características 
formais   e   en   relación   co   seu   ámbito. 

● CL 
● IE 
● CEC 

3.   A   cor B1.5.   Experimentar   coas   cores 
primarias   e   secundarias. 

EPVA   B1.5.1.   Experimenta   coas   cores   primarias   e 
secundarias,   estudando   a   síntese   aditiva   e   substractiva 
e   as   cores   complementarias. 

● SC 

4.   A   textura B1.6.   Transcribe   texturas 
táctiles   a   texturas   visuais 
mediante   as   técnicas   de 
frottage,   utilizándoas   en 
composicións   abstractas   ou 
figurativas. 

EPVA   B1.6.1.   Transcribe   texturas   táctiles   a   texturas 
visuais   mediante   as   técnicas   de   frottage,   utilizándoas 
en   composicións   abstractas   ou   figurativas. 

● IE 

5.   Materiais   e 
técnicas   de 
debuxo   e   pintura 

B1.7.   Coñecer   e   aplicar   as 
posibilidades   expresivas   das 
técnicas   gráfico   plásticas 
secas,   húmidas   e   mixtas: 
témpera,   lapis   de   grafito   e   de 
cor,   colaxe. 

EPVA   B1.7.1.   Utiliza   con   propiedade   as   técnicas 
gráfico   plásticas   coñecidas,   aplicándoas   de   forma 
axeitada   ao   obxectivo   da   actividade. 
EPVA   B1.7.2.   Utiliza   o   lapis   de   grafito   e   cor,   creando   o 
claroscuro   en   composicións   figurativas   e   abstractas 
mediante   a   aplicación   do   lapis   de   forma   continua   en 
superficies   homoxéneas   ou   degradadas. 
EPVA   B1.7.3.   Experimenta   coas   témperas,   aplicando   a 
técnica   de   diferentes   formas   (pinceis,   esponxas, 
goteos,   distintos   graos   de   humidade,   estampaxes,   etc), 
valorando   as   posibilidades   expresivas   segundo   o   grao 
de   opacidade   e   a   creación   de   texturas   visuais 
cromáticas. 
EPVA   B1.7.4.   Utiliza   o   papel   como   material, 
manipulando,   rasgando   ou   pregando,   creando   texturas 
visuais   e   táctiles,   para   crear   composicións,   colaxes 
matéricas   e   figuras   tridimensionais. 
EPVA   B1.7.5.   Crea   co   papel   recortado   formas 
abstractas   e   figurativas,   compoñéndoas   con   fins 
ilustrativos,   decorativos   ou   comunicativos. 
EPVA   B1.7.6.   Aproveita   materiais   reciclados   para   a 
elaboración   de   obras   de   forma   responsable   co   medio   e 
aproveitando   as   súas   cualidades   gráfico-plásticas. 
EPVA   B1.7.7.   Mantén   o   seu   espazo   de   traballo   e   o   seu 
material   en   perfecto   orde   e   estado,   e   lévao   á   aula 
cando   debe   para   a   elaboración   das   actividades. 

● CL 
● SC 
● CEC 
● AA 
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BLOQUE   II   (CV) 
 

CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.   A   iconicidade 
na   imaxe 

B2.1.   Recoñecer   os   graos   de 
iconicidade   en   imaxes 
presentes   no   ámbito 
comunicativo. 

EPVA   B2.1.1.   Diferencia   as   imaxes   figurativas   e 
abstractas . 
EPVA   B2.1.2.   Recoñece   graos   de   iconicidade   nunha 
serie   de   imaxes. 
EPVA   B2.1.3.   Crea   imaxes   con   distintos   graos   de 
iconicidade   baseados   nun   mesmo   tema. 

● CL 
● CD 

2.   Comunicación 
visual 

B2.2.   Distinguir   e   crear   tipos   de 
imaxes   segundo   a   súa   relación 
significante   -   significado: 
símbolos   e   iconas. 
B2.3.   Diferenciar   e   analizar   os 
elementos   que   interveñen   nun 
acto   de   comunicación 
B2.4.   Recoñecer   as   funcións 
da   comunicación. 

EPVA   B2.2.1.   Distingue   símbolos   de   iconas. 
EPVA   B2.2.2.   Deseña   símbolos   e   iconas. 
 
EPVA   B2.3.1.   Identifica   e   analiza   os   elementos   que 
interveñen   en   actos   de   comunicación   visual. 
EPVA   B2.4.1.   Identifica   e   analiza   os   elementos   que 
interveñen   en   actos   de   comunicación   audiovisual. 
EPVA   B2.4.2.   Distingue   a   función   ou   funcións   que 
predominan   en   mensaxes   visuais   ou   audiovisuais. 

● CL 
● CD 
● SC 

3.   O   cómic B2.5.   Analizar   e   realizar 
cómics,   aplicando   os   recursos 
adecuadamente. 

EPVA   B2.5.1.   Deseña   un   cómic   utilizando 
adecuadamente   viñetas   e   lendas,   globos,   liñas   cinéticas 
e   onomatopeas. 

● CL 

 
BLOQUE   III   (DT) 

 
CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.   Elementos 
xeométricos 
fundamentais 

B3.1.   Comprender   e   empregar 
os   conceptos   espaciais   de 
punto,   liña   e   plano 
B3.2.   Construir   distintos   tipos   de 
rectas   con   escuadra   e   cartabón, 
despois   de   repasar   estes 
conceptos 

EPVA   B3.1.1.   Traza   as   rectas   que   pasan   por   cada   par 
de   puntos,   usando   a   regra   con   precisión. 
EPVA   B3.2.1.   Traza   rectas   paralelas,   transversais   e 
perpendiculares   a   outra   dada,   que   pasen   por   puntos 
definidos,   utilizando   escuadra   e   cartabón   con   suficiente 
precisión. 

● AA 
● CMCT 

2.   A 
circunferencia 

B3.3.   Coñecer   con   fluidez   os 
conceptos   de   circunferencia, 
círculo   e   arco. 
B3.4.   Utilizar   o   compás, 
realizando   exercicios   variados 
para   familiarizarse   con   esta 
ferramenta. 
 

EPVA   B3.3.1.   Constrúe   unha   circunferencia   lobulada   de 
seis   elementos,   utilizando   o   compás. 
EPVA   B3.4.1.   Divide   a   circunferencia   en   seis   partes 
iguais,   usando   o   compás,   e   debuxa   coa   regra   o 
hexágono   regular   e   o   triángulo   equilátero   que   se 
posibilita. 

● CD 
● CMCT 

3.   Segmentos B3.5.   Diferenciar   claramente 
entre   recta   e   segmento, 
tomando   medidas   de 
segmentos   coa   regra   ou   co 
compás. 
B3.6.Trazar   a   mediatriz   dun 
segmento   utilizando   compás   e 
regra,   e   tamén   empregando 
regra,   escuadra   e   cartabón. 
B3.7.   Estudar   as   aplicacións   do 
Teorema   de   Thales. 
B3.8.   Coñecer   lugares 
xeométricos   e   definilos 
  

EPVA   B3.5.1.   Suma   ou   resta   segmentos,   sobre   unha 
recta,   medindo   coa   regra   ou   utilizando   o   compás. 
EPVA   B3.6.1.   Traza   a   mediatriz   dun   segmento 
utilizando   compás   e   regra,   e   tamén   con   regra,   escuadra 
e   cartabón. 
EPVA   B3.7.1.   Divide   un   segmento   en   partes   iguais, 
aplicando   o   Teorema   de   Thales. 
EPVA   B3.7.2.   Escala   un   polígono   aplicando   o   Teorema 
de   Thales. 
EPVA   B3.8.1.   Explica,   verbalmente   ou   por   escrito,   os 
exemplos   máis   comúns   de   lugares   xeométricos. 

● CMCT 
● CEC 
● IE 

4.   Ángulos B3.9.   Comprender   o   concepto 
de   ángulo   e   a   súa   clasificación 
en   ángulos   agudos,   rectos   e 
obtusos. 

EPVA   B3.9.1.   Identifica   os   ángulos   de   30º,   45º,   60º   e 
90º   na   escuadra   e   cartabón. 
EPVA   B3.10.1.   Suma   ou   resta   ángulos   positivos   ou 
negativos   con   regra   e   compás. 

● IE 
● CMCT 
● CEC 
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B3.10.   Estudar   a   suma   e   resta 
de   ángulos,   e   comprender   a 
forma   de   medilos. 
B3.11.   Estudar   o   concepto   de 
bisectriz   e   o   seu   proceso   de 
construción. 

EPVA   B3.11.1.   Constrúe   a   bisectriz   dun   ángulo 
calquera,   con   regra   e   compás. 

5.   Triángulos B3.12.   Comprender   a 
clasificación   dos   triángulos   en 
función   dos   seus   lados   e   dos 
seus   ángulos. 
B3.13.   Construir   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   á   construción   destes. 

EPVA   B3.12.1.   Clasifica   calquera   triángulo,   observando 
os   seus   lados   e   os   seus   ángulos. 
EPVA   B3.13.1.   Constrúe   un   triángulo   coñecendo   dous 
lados   e   un   ángulo,   ou   dous   ángulos   e   un   lado,   ou   os 
seus   tres   lados,   utilizando   correctamente   as 
ferramentas. 
EPVA   B3.14.1.   Determina   o   baricentro,   o   incentro   ou   o 
circuncentro   de   calquera   triángulo,   construíndo 
previamente   as   medianas,   bisectrices   ou   mediatrices 
correspondentes. 
EPVA   B3.15.1.   Debuxa   un   triángulo   rectángulo 
coñecendo   a   hipotenusa   e   un   cateto. 

● CEC 
● AA 
● IE 
● CMCT 

6.   Cuadriláteros B3.16.   Coñecer   os   tipos   de 
cuadriláteros. 
B3.17.   Executar   as   construcións 
máis   habituais   de 
paralelogramos. 

EPVA   B3.16.1.   Clasifica   correctamente   calquera 
cuadrilátero. 
EPVA   B3.17.1.   Constrúe   calquera   paralelogramo, 
coñecendo   dous   lados   consecutivos   e   unha   diagonal. 

● CEC 
● AA 

7.   Polígonos B3.18.   Clasificar   os   polígonos 
en   función   dos   seus   lados, 
recoñecendo   os   regulares   e   os 
irregulares. 
B3.19.   Estudar   a   construción 
dos   polígonos   regulares 
inscritos   na   circunferencia. 

EPVA   B3.18.1.   Clasifica   correctamente   calquera 
polígono   de   tres   a   cinco   lados,   diferenciando 
claramente   se   é   regular   ou   irregular. 
EPVA   B3.19.1.   Constrúe   correctamente   polígonos 
regulares   de   ata   cinco   lados,   inscritos   nunha 
circunferencia. 

● CEC 
● CMCT 

 
 
 
 

3º   de   ESO 

 
 
3.2.    OBXECTIVOS : 
 
1.    EXPRESIÓN   PLÁSTICA 
 

a) Coñecer as distintas fases do proceso creativo e levalo á práctica a través do deseño e                
execución   dun   proxecto   de   creación   artística   persoal. 

b) Coñecer as dimensións física e plástica da cor, identificando as distintas sensacións            
cromáticas   e   recoñecendo   os   seus   aspectos   comunicativos. 

c) Elaborar composicións cromáticas seguindo distintos esquemas de harmonía e contraste          
intencionados. 

d) Coñecer e empregar as distintas técnicas de expresión gráfico-plástica, tanto tradicionais           
como   tecnolóxicas. 

e) Introducirse na creación tridimensional a través das novas linguaxes que empezaron a            
desenvolverse   coas   ensamblaxes   e   o    ready   made . 
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2.    COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL 
 

a) Coñecer   a   estrutura   e   funcionamento   do   sistema   visual. 
b) Concebir a visión como unha fonte de sensacións prácticas e estéticas e diferenciar os              

procesos   de   visión   e   percepción. 
c) Descubrir as distintas ilusións ópticas e desenvolver un espíritu curioso ante as imaxes             

para   lograr   unha   correcta   interpretación   destas. 
d) Coñecer os campos de aplicación da linguaxe visual e audiovisual, así como os elementos              

específicos que configuran a súa linguaxe: fotografía, publicidade, cine e linguaxe           
multimedia. 

 
3.    DEBUXO   TÉCNICO 
 

a) Desenvolverse con destreza na construción de trazados xeométricos fundamentais e no           
emprego   dos   instrumentos   de   debuxo   técnico. 

b) Construir figuras xeométricas (polígonos e curvas técnicas) empregando con precisión os           
instrumentos   de   debuxo   e   valorando   a   pulcritude   e   a   exactitude. 

c) Comprender o concepto de proxeción, coñecer os sistemas de representación e           
representar   volumes   sinxelos   mediante   algún   dos   sistemas   axonométricos. 

d) Describir   pezas   mediante   as   súas   vistas   principais   (alzado,   planta   e   perfil). 
 
4.    FORMACIÓN   DO   INDIVIDUO 
 

a) Planificar, de forma individual e colectiva, a realización dunha obra plástica partindo de             
obxectivos   e   revisando   o   grao   de   consecución   final. 

b) Relacionarse con outras persoas participando dunha convivencia pacífica e tolerante          
baseada   no   diálogo   e   a   colaboración. 

c) Desenvolver actitudes de constancia no traballo, preocupación pola orde, a limpeza e a             
conservación   do   material   individual   e   colectivo. 

d) Apreciar   os   valores   culturais   e   estéticos   da   arte.  
 
 
4.2.    CONTIDOS   E   TEMPORALIZACIÓN : 
 
Os contidos de 3º de ESO veñen agrupados tamén en tres bloques temáticos, que se irán                
alternando   en   cada   trimestre,   e   que   son   os   seguintes: 
 
Bloque   I:   Expresión   plástica   (EP) 
 

1. O   proceso   creativo. 
❏ Métodos   creativos   aplicados   ás   artes   plásticas   e   ó   deseño. 
❏ O   proceso   creativo   dende   a   idea   inicial   ata   a   execución   definitiva. 
❏ O   bosquexo   como   estudo   previo. 

2. Materiais   e   técnicas   de   debuxo   e   pintura. 
❏ Técnicas   secas,   húmidas   e   mixtas. 
❏ Técnicas   directas   e   indirectas. 

3. A   cor. 
❏ Natureza   da   cor.   Cor   luz   e   cor   pigmento. 
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❏ Propiedades   da   cor   (tono,   valor   e   saturación). 
❏ O   círculo   cromático   de   36   cores.   Harmonías   e   esquemas   cromáticos. 
❏ Expresividade   da   cor.   Simbolismo. 

 
Bloque   II:   Comunicación   audiovisual   (CAV) 
 

1. Percepción   visual. 
❏ O   sistema   visual. 
❏ O   proceso   perceptivo. 
❏ Ilusións   ópticas. 
❏ Leis   da   Gestalt. 
❏ Imaxes   cinéticas. 

2. Linguaxe   visual   e   audiovisual. 
❏ A   linguaxe   da   imaxe. 
❏ A   fotografía. 
❏ A   publicidade.   Recursos   visuais. 
❏ O   cine.   Linguaxe   cinematográfica. 
❏ A   linguaxe   multimedia. 

 
Bloque   III:   Debuxo   técnico   (DT) 
 

1. Construcións   xeométricas   básicas. 
2. Triángulos. 

❏ Clasificación   e   propiedades. 
❏ Construción. 
❏ Puntos   e   rectas   notables. 

3. Cuadriláteros. 
❏ Clasificación   e   propiedades. 
❏ Construción. 

4. Polígonos. 
❏ Construción   de   polígonos   regulares   inscritos   na   circunferencia. 
❏ Polígonos   estrelados.   Motivos   decorativos. 

5. Tanxencias   e   enlaces. 
❏ Propiedades   e   casos. 
❏ Óvalos   e   ovoides. 
❏ Curvas   técnicas.   Espirais. 

6. Iniciación   aos   sistemas   de   representación. 
❏ Sistema   diédrico.   Vistas. 
❏ Axonometrías.   Isométrica   e   perspectiva   cabaleira. 
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A   secuenciación   e   temporalización   dos   contidos   será   a   seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN   E   TEMPORALIZACIÓN BLOQUE CONTIDO 

TRIMESTRE
1º 

setembro 
outubro CAV Percepción   visual. 

novembro DT Construcións   xeométricas   básicas. 
Triángulos. 

decembro EP O   proceso   creativo. 

TRIMESTRE 
2º 

xaneiro EP Materiais   e   técnicas. 

febreiro DT Cuadriláteros. 

marzo EP A   cor. 

TRIMESTRE 
3º 

abril DT Polígonos. 
Tanxencias   e   enlaces. 

maio CAV Linguaxe   visual   e   audiovisual. 

xuño DT Iniciación   aos   sistemas   de   representación. 

 
 
 
5.2.   e   6.2.    CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN   E   ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE : 
 
➢ Aparecen subliñados e con diferente cor os estándares mínimos que se deben acadar para               
superar   a   materia. 

BLOQUE   I   (EP) 
 

CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.   O   proceso 
creativo 

B1.1.   Coñecer   e   aplicar   os 
métodos   creativos 
gráfico-plásticos   a   procesos   de 
artes   plásticas   e   deseño. 
B1.2.   Crear   composicións 
gráfico-plásticas   persoais   e 
colectivas. 
B1.3.   Debuxar   con   distintos   niveis 
de   iconicidade   da   imaxe. 

EPVA   B1.1.1.   Crea   composicións   aplicando   procesos 
creativos   sinxelos,   mediante   propostas   por   escrito, 
axustándose   aos   obxectivos   finais. 
EPVA   B1.1.2.   Coñece   e   aplica   métodos   creativos 
para   a   elaboración   de   deseño   gráfico,   deseños   de 
produto,   moda   e   as   súas   múltiples   aplicacións. 
EPVA   B1.2.1.   Reflexiona   e   avalía,   oralmente   e   por 
escrito,   o   proceso   creativo   propio   e   alleo   desde   a   idea 
inicial   ata   a   execución   definitiva. 
EPVA   B1.3.1.   Comprende   e   emprega   os   niveis   de 
iconicidade   da   imaxe   gráfica,   elaborando   bosquexos, 
apuntamentos   e   debuxos   esquemáticos,   analíticos   e 
miméticos. 

● AA 
● IE 
● CEC 

2.   Materiais   e 
técnicas   de 
debuxo   e 
pintura 

B1.4.   Coñecer   e   aplicar   as 
posibilidades   expresivas   das 
técnicas   gráfico   plásticas   secas, 
húmidas   e   mixtas:   Témpera,   lapis 
de   grafito   e   de   cor,   colaxe... 

EPVA   B1.4.1.   Utiliza   con   propiedade   as   técnicas 
gráfico   plásticas   coñecidas,   aplicándoas   de   forma 
axeitada   ao   obxectivo   da   actividade. 
EPVA   B1.4.2.   Utiliza   o   lapis   de   grafito   e   de   cor, 
creando   o   claroscuro   en   composicións   figurativas   e 
abstractas,   aplicando   o   lapis   en   superficies 
homoxéneas   ou   degradadas. 

● CL 
● CEC 
● AA 
● IE 
● SC 
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EPVA   B1.4.3.   Experimenta   coas   témperas,   aplicando 
a   técnica   de   diferentes   formas   (pincel,   esponxa, 
goteo,   distinto   grao   de   humidade,   estampaxe,   etc),   e 
valorando   as   posibilidades   expresivas   segundo   o 
grao   de   opacidade   e   a   creación   de   texturas   visuais 
cromáticas. 
EPVA   B1.4.4.   Utiliza   o   papel   como   material, 
manipulando,   rasgando   ou   pregando,   creando 
texturas   visuais   e   táctiles   para   crear   composicións, 
colaxes   matéricas   e   figuras   tridimensionais. 
EPVA   B1.4.5.   Crea   co   papel   recortado   formas 
abstractas   e   figurativas,   compoñendo   con   fins 
ilustrativos,   decorativos   ou   comunicativos. 
EPVA   B1.4.6.   Aproveita   materiais   reciclados   para 
elaborar   obras   de   forma   responsable   co   medio   e 
aproveitando   as   súas   calidades   gráfico-plásticas. 
EPVA   B1.4.7.   Mantén   o   seu   espazo   de   traballo   e   o 
seu   material   en   orde   e   estado   perfectos,   e   lévao   á 
aula   cando   debe   para   a   elaboración   das   actividades. 

3.   A   cor B1.5.   Identificar   e   diferenciar   as 
propiedades   da   cor   luz   e   a   cor 
pigmento. 

EPVA   B1.5.1.   Realiza   modificacións   da   cor   e   as   súas 
propiedades,   empregando   técnicas   propias   da   cor 
pigmento   e   da   cor   luz,   aplicando   as   TIC,   para 
expresar   sensacións   en   composicións   sinxelas. 
EPVA   B1.5.2.   Representa   con   claroscuro   a   sensación 
espacial   de   composicións   volumétricas   sinxelas. 
EPVA   B1.5.3.   Realiza   composicións   abstractas   con 
diferentes   técnicas   gráficas   para   expresar   sensacións 
por   medio   do   uso   da   cor. 

● IE 
● SC 

 

 
BLOQUE   II   (CAV) 

 
CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.   Percepción 
visual 

B2.1.   Identificar   os   elementos   e 
factores   que   interveñen   no 
proceso   perceptivo   das   imaxes. 
B2.2.   Recoñecer   as   leis   visuais 
da   Gestalt   que   posibilitan   as 
ilusións   ópticas   e   aplicalas   na 
elaboración   de   obras   propias. 
B2.3.   Coñecer   os   fundamentos 
da   imaxe   en   movemento   e 
explorar   as   súas   posibilidades 
expresivas. 

EPVA   B2.1.1.   Analiza   as   causas   polas   que   se   produce 
unha   ilusión   óptica   aplicando   coñecementos   dos 
procesos   perceptivos. 
EPVA   B2.2.1.   Identifica   e   clasifica   ilusións   ópticas 
segundo   as   leis   da   Gestalt. 
EPVA   B2.2.2.   Deseña   ilusións   ópticas   baseándose   nas 
leis   da   Gestalt. 
EPVA   B2.3.1.   Elabora   unha   animación   con   medios 
dixitais   e/ou   analóxicos. 

● AA 
● SC 
● CEC 
● CD 

2.   Linguaxe 
visual   e 
audiovisual 
 

B2.4.   Identificar   significante   e 
significado   nun   signo   visual. 
B2.5.   Describir,   analizar   e 
interpretar   unha   imaxe, 
distinguindo   os   seus   aspectos 
denotativo   e   connotativo. 
B2.6.   Utilizar   de   xeito   axeitado   as 
linguaxes   visual   e   audiovisual 
con   distintas   funcións. 
B2.7.   Analizar   e   realizar 
fotografías   comprendendo   e 
aplicando   os   fundamentos   desta. 
B2.8.   Identificar   e   recoñecer 
linguaxes   visuais,   apreciar   estilos 
e   tendencias,   e   valorar   e 
respectar   o   patrimonio   histórico   e 
cultural. 
B2.9.   Identificar   e   utilizar 
recursos   visuais,   como   as   figuras 
retóricas   na   linguaxe   publicitaria. 
B2.10.   Apreciar   a   linguaxe   do 
cine   analizando   obras   de   xeito 
crítico,   situándoas   no   seu 

EPVA   B2.4.1.   Distingue   significante   e   significado   nun 
signo   visual. 
EPVA   B2.5.1.   Realiza   a   lectura   obxectiva   dunha 
imaxe:      identifica,   clasifica   e   describe   os   seus 
elementos. 
EPVA   B2.5.2.   Analiza   unha   imaxe   mediante   unha 
lectura   subxectiva:   identifica   os   elementos   de 
significación,   narrativos   e   as   ferramentas   visuais 
utilizadas,   saca   conclusións   e   interpreta   o   seu 
significado. 
EPVA   B2.6.1.   Deseña,   en   equipo,   mensaxes   visuais   e 
audiovisuais   con   distintas   funcións,   utiliza   distintas 
linguaxes   e   códigos,   segue   de   xeito   ordenado   as   fases 
do   proceso   (guión   técnico,   storyboard,   realización, 
etc),   e   valora   de   xeito   crítico   os   resultados. 
EPVA   B2.6.2.   Distingue   a   función   ou   funcións   que 
predominan   en   mensaxes   visuais   ou   audiovisuais. 
EPVA   B2.7.1.   Identifica   encadramentos   e   puntos   de 
vista   nunha   fotografía. 
EPVA   B2.7.2.   Realiza   fotografías   con   distintos 
encadramentos   e   puntos   de   vista,   aplicando   diferentes 
leis   compositivas. 
EPVA   B2.8.1.      Identifica   os   recursos   visuais   presentes 

● CL 
● CEC 
● CL 
● CD 
● SC 
● CL 
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contexto   histórico   e   sociocultural, 
e   reflexionando   sobre   a   relación 
da   linguaxe   cinematográfica   coa 
mensaxe   da   obra. 
B2.11.   Comprender   os 
fundamentos   da   linguaxe 
multimedia,   valorar   as   achegas 
das   tecnoloxías   dixitais   e   ser 
capaz   de   elaborar   documentos. 

en   mensaxes   publicitarias   visuais   e   audiovisuais. 
EPVA   B2.9.1.   Deseña   unha   mensaxe   publicitaria 
utilizando   recursos   visuais   como   as   figuras   retóricas. 
EPVA   B2.10.1.   Reflexiona   críticamente   sobre   as   obras 
de   cine,   situándoas   no   seu   contexto   e   analizando   a 
narrativa   cinematográfica   en   relación   coa   mensaxe. 
EPVA   B2.11.1.   Elabora   documentos   multimedia   para 
presentar   un   tema   ou   proxecto,   empregando   os 
recursos   dixitais   de   xeito   axeitado. 

 
BLOQUE   III   (DT) 

 
CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.   Construcións 
xeométricas 
básicas 

B3.1.   Coñecer   lugares   xeométricos   e 
definilos. 
B3.2.   Realizar   construcións 
xeométricas   sinxelas,   aplicando   os 
trazados   básicos   e   empregando 
correctamente   os   utensilios   de   debuxo 
técnico. 

EPVA   B3.1.1.   Explica   verbalmente   ou   por 
escrito   os   exemplos   máis   comúns   de   lugares 
xeométricos   (mediatriz,   bisectriz, 
circunferencia,   esfera,   rectas   paralelas,   planos 
paralelos,   etc.) 
EPVA   B3.2.1.   Utiliza   correctamente   os 
utensilios   de   debuxo   técnico   para   realizar 
trazados   básicos:   mediatriz,   bisectriz,   teorema 
de   Thales,   ángulos,   etc. 
 

● CL 
● CMCT 

2.   Triángulos B3.3.   Clasificar   triángulos   en   función 
dos   seus   lados   ou   dos   seus   ángulos. 
B3.4.   Estudar   diversos   casos   de 
construción   de   triángulos,   coñecendo 
lados   ou   ángulos. 

EPVA   B3.3.1.   Identifica   calquera   tipo   de 
triángulo   e   coñece   as   súas   propiedades, 
establecendo   a   clasificación   en   función   dos 
lados   ou   dos   ángulos. 
EPVA   B3.4.1.   Constrúe   triángulos   a   partir   de 
datos   diferentes:   coñecendo   varios   lados, 
varios   ángulos,      lados   e   ángulos,   altura, 
hipotenusa,   etc. 

● CMCT 
● AA 

3.   Cuadriláteros B3.5.   Identificar   e   clasificar   os   distintos 
tipos   de   cuadriláteros. 
B3.6.   Estudar   diversos   casos   de 
construción   de   cuadriláteros, 
coñecendo   lados,   ángulos   ou 
diagonais. 

EPVA   B3.5.1.   Identifica   e   clasifica 
correctamente   calquera   cuadrilátero, 
coñecendo   as   súas   propiedades   e 
características   xeométricas. 
EPVA   B3.6.1.   Constrúe   cuadriláteros   a   partir   de 
datos   diferentes:   lados,   ángulos,      diagonais, 
etc. 

● CMCT 
● AA 

4.   Polígonos B3.7.   Clasificar   os   polígonos   en   función 
dos   seus   lados,   recoñecendo   os 
regulares   e   os   irregulares. 
B3.8.   Estudar   a   construción   de 
polígonos   regulares   a   partir   da 
circunferencia   circunscrita. 

EPVA   B3.7.1.   Clasifica   correctamente   calquera 
polígono   de   tres   a   cinco   lados,   diferenciando 
claramente   se   é   regular   ou   irregular. 
EPVA   B3.8.1.   Constrúe   correctamente 
polígonos   regulares   de   ata   cinco   lados, 
coñecendo   o   radio   da   circunferencia 
circunscrita. 

● CMCT 
● AA 

5.   Tanxencias   e 
enlaces 

B3.9.   Comprender   as   condicións   dos 
centros   e   as   rectas   tanxentes   en 
distintos   casos   de   tanxencia   e   enlaces. 
B3.10.   Comprender   a   construción   do 
óvalo   e   do   ovoide   básicos,   aplicando   as 
propiedades   das   tanxencias   entre 
circunferencias. 
B3.11.   Analizar   e   estudar   as 
propiedades   das   tanxencias   en   óvalos 
e   ovoides. 
B3.12.   Aplicar   as   condicións   das 
tanxencias   e   enlaces   para   construir 
espirais   de   dous,   tres,   catro   e   cinco 
centros. 

EPVA   B3.9.1.   Resolve   correctamente   os   casos 
de   tanxencia   entre   circunferencias,   utilizando 
adecuadamente   as   ferramentas. 
EPVA   B3.9.2.   Resolve   correctamente   os   casos 
de   tanxencia   entre   circunferencias   e   rectas, 
utilizando   adecuadamente   as   ferramentas. 
EPVA   B3.10.1.   Constrúe   correctamente   un 
óvalo   regular,   coñecendo   o   diámetro   maior. 
EPVA   B3.11.1.   Constrúe   varios   tipos   de   óvalos 
e   ovoides,   segundo   os   diámetros   coñecidos. 
EPVA   B3.12.1.   Constrúe   correctamente 
espirais   de   dous,   tres,   catro   e   cinco   centros. 

● CMCT 
● AA 
● IE 
● CEC 

6.   Iniciación   aos 
sistemas   de 
representación 

B3.13.   Comprender   o   concepto   de 
proxección   e   aplicalo   ao   debuxo   de 
vistas   de   obxectos,   practicando   sobre 

EPVA   B3.13.1.   Debuxa   correctamente   as   vistas 
principais   de   volumes   frecuentes   (alzado, 
planta   e   perfil),   identificando   as   proxeccións 

● CMCT 
● AA 
● CD 
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as   tres   vistas   de   obxectos   sinxelos   e 
partindo   da   análise   das   súas   vistas 
principais. 
B3.14.   Comprender   e   practicar   o 
procedemento   da   perspectiva   cabaleira 
aplicada   a   volumes   elementais. 
B3.15.   Comprender   e   practicar   os 
procesos   de   construción   de 
perspectivas   isométricas   de   volumes 
sinxelos. 

dos   seus   vértices   e   arestas. 
EPVA   B3.14.1.   Constrúe   a   perspectiva 
cabaleira   de   prismas   e   cilindros   simples, 
aplicando   correctamente   coeficientes   de 
redución   sinxelos. 
EPVA   B3.15.1.   Realiza   perspectivas  
isométricas   de   volumes   sinxelos,   utilizando 
correctamente   a   escuadra   e   o   cartabón   para   o 
trazado   de   paralelas. 

● CEC 

 
 
 

4º   de   ESO 

 
 
3.3.    OBXECTIVOS : 
 
1.    EXPRESIÓN   PLÁSTICA 
 

a) Estimular a expresión creativa valorando as señas individuais, a sensibilidade, o           
orixinalidade e a desinhibición posibilitando unha maior capacidade de expresión a través            
da   linguaxe   gráfico-plástica. 

b) Desenvolver a capacidade de observación e distinguir as estruturas que están presentes            
nas   formas   do   contorno. 

c) Valorar a importancia do deseño na sociedade actual, distinguindo os distintos campos de             
actuación e desenvolvendo unha visión curiosa e crítica baseada no coñecemento do            
alfabeto   visual   e   o   valor   que   poden   adquirir   liñas,   cores,   formas,   texturas   e   tipografías. 

d) Inculcar unha metodoloxía de traballo correcta e lóxica á hora de planificar a realización              
dunha   obra:   boceto,   realización   e   acabado. 

 
2.    COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL 
 

a) Coñecer os campos de aplicación da linguaxe visual e audiovisual, así como os elementos              
específicos que configuran a súa linguaxe: fotografía, publicidade, cine e linguaxe           
multimedia. 

b) Iniciarse na linguaxe da fotografía e do cine, así coma noutras derivadas da aparición das               
novas tecnoloxías, estudando as súas orixes e evolución, e desenvolvendo destrezas na            
creación,   interpretación   e   manipulación   destas   imaxes. 

 
3.    DEBUXO   TÉCNICO 
 

a) Desenvolverse con destreza na construción de figuras xeométricas (polígonos e curvas),           
empregando con precisión os instrumentos de debuxo e valorando a pulcritude e a             
exactitude. 

b) Comprender o concepto de proxección, coñecer os sistemas de representación e           
representar   volumes   e   espazos   mediante   distintas   perspectivas. 

c) Representar corpos xeométricos nos distintos sistemas de representación (diédrico,         
isométrico   e   cabaleira)   e   espazos   simples   en   perspectiva   cónica. 

d) Coñecer   e   aplicar   correctamente   os   distintos   elementos   da   normalización. 
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4.    FORMACIÓN   DO   INDIVIDUO 
 

a) Planificar, de forma individual e colectiva, a realización dunha obra plástica partindo de             
obxectivos   e   revisando   o   grao   de   consecución   final. 

b) Relacionarse con outras persoas participando en actividades de grupo con flexibilidade e            
responsabilidade, favorecendo o diálogo, a colaboración e a liberdade de expresión na            
planificación   das   tarefas. 

c) Desenvolver actitudes de constancia no traballo, preocupación pola orde, a limpeza e a             
conservación   do   material   individual   e   colectivo. 

d) Apreciar os valores culturais e estéticos da arte, distinguindo entre as distintas épocas             
históricas.   . 

e) Valorar os aspectos estéticos de feitos artísticos contemporáneos, sobre todo dos que            
compoñen o patrimonio cultural galego e participar activamente na súa conservación e            
difusión.  

 
 
4.3.    CONTIDOS   E   TEMPORALIZACIÓN : 
 
Neste   nivel   os   contidos   agrúpanse   en   catro   bloques   e,   do   mesmo   xeito   que   nos   cursos   anteriores, 
os   contidos   de   debuxo   técnico   vanse   incorporando   de   xeito   progresivo   en   cada   un   dos   trimestres. 
 
Bloque   I:   Expresión   plástica   (EP) 
 

1. A   composición   artística. 
❏ Elementos   da   linguaxe   plástica   e   visual. 
❏ Leis   da   composición. 
❏ A   cor   como   ferramenta   simbólica. 

2. Técnicas   de   expresión   gráfico-plásticas. 
❏ Experimentación   con   diversos   materiais,   soportes   e   técnicas. 
❏ As   tecnoloxías   da   información   nas   creacións   propias. 

3. O   proceso   de   creación. 
❏ Seguemento   do   proceso   de   creación:   bosquexo,   proxecto,   presentación   final   e 

avaliación. 
❏ Elaboración   de   proxectos   plásticos   de   forma   cooperativa. 

4. Análise   das   obras   de   arte 
❏ Lectura   de   imaxes:   análise   formal. 
❏ Lectura   de   imaxes:   interpretación   dos   significados.   Alegorías   e   símbolos. 
❏ Análise   de   distintas   obras   de   arte   situándoas   na   época,   técnica   e   estilo   aos   que 

pertencen. 
❏ Valoración   do   patrimonio   artístico. 

 
Bloque   II:   Debuxo   técnico   (DT) 
 

1. Trazados   xeométricos. 
❏ Construcións   fundamentais. 
❏ Polígonos   e   curvas   técnicas. 
❏ Tanxencias   e   enlaces. 
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❏ Aplicacións   no   deseño   de   motivos   xeométricos. 
2. Escalas. 

❏ Tipos   de   escalas. 
❏ Aplicacións   prácticas. 

3. Sistemas   de   representación. 
❏ Concepto   e   clasificación. 
❏ Tipos   de   proxección. 

4. Sistema   diédrico. 
❏ Fundamentos   do   sistema. 
❏ Vistas   principais   dun   sólido:   alzado,   planta   e   perfil. 
❏ 6   vistas   de   pezas   volumétricas. 

5. Sistema   axonométrico. 
❏ Perspectiva   isométrica. 
❏ Perspectiva   cabaleira. 

6. Perspectiva   cónica. 
❏ Orixe   e   fundamentos. 
❏ Perspectiva   central. 
❏ Perspectiva   oblicua. 

 
Bloque   III:   Fundamentos   do   deseño   (FD) 
 

1. Fundamentos   do   deseño. 
❏ Fases   do   proceso   de   deseño. 
❏ Modalidades   e   función. 
❏ Campos   de   aplicación. 

2. Análise   da   estética   e   funcionalidade   do   deseño. 
❏ O   deseño   industrial   de   obxectos. 
❏ O   feísmo   arquitectónico. 

3. Deseño   gráfico   e   comunicación. 
❏ Deseño   de   composicións   modulares. 
❏ Logotipos   e   imaxe   corporativa. 
❏ O   cartel.  
❏ Envases   e   embalaxes. 

 
Bloque   IV:   Linguaxe   audiovisual   e   multimedia   (LAV) 
 

1. A   fotografía. 
❏ Nacemento   e   evolución. 
❏ Principais   tendencias   artísticas. 
❏ Xéneros   fotográficos. 
❏ A   técnica   fotográfica.   Cámara   estenopeica   e   cámara   réflex. 
❏ Laboratorio   fotográfico.   Fotogramas   e   revelado   en   papel. 
❏ Fotografía   dixital. 

2. O   cine. 
❏ Xoguetes   ópticos   e   pioneiros   do   cine. 
❏ O   cine   como   arte. 
❏ Linguaxe   cinematográfica. 
❏ O   storyboard. 
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3. A   publicidade. 
❏ Análise   crítica   da   linguaxe   publicitaria. 
❏ Deseño   dun   proxecto   publicitario. 

4. A   creación   dixital   de   imaxes. 
❏ Os   programas   de   debuxo   asistido   por   ordenador. 

 
 
A   secuenciación   e   temporalización   dos   contidos   será   a   seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN   E   TEMPORALIZACIÓN BLOQUE CONTIDO 

TRIMESTRE
1º 

setembro 

EP 

Técnicas   e   materiais   (gráficas). 

outubro A   composición. 
O   proceso   creativo. 

novembro 
DT 

Trazados   xeométricos. 
Escalas. 
Sistemas   de   representación. 
Sistema   diédrico.   Vistas. decembro 

TRIMESTRE 
2º 

xaneiro EP Técnicas   e   materiais   (pictóricas). 
A   cor. 

febreiro DT Perspectiva   cabaleira   e   axonométrica. 

marzo FD 

Fundamentos   do   deseño. 
● Logotipos. 
● Módulos.   Embalaxes. 
● O   cartel. 

 
TRIMESTRE 

3º 

abril LAV 
Fotografía   e   linguaxe   cinematográfica. 
Linguaxe   audiovisual   e   multimedia. 
Publicidade. 

maio DT Perspectiva   cónica. 

xuño EP Análise   de   obras   de   arte. 

 
 
 
5.3.   e   6.3.    CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN   E   ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE : 
 
➢ Aparecen subliñados e con diferente cor os estándares mínimos que se deben acadar para               
superar   a   materia. 

BLOQUE   I   (EP) 
 

CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.   A 
composición 
artística 

B1.1.   Realizar   composicións 
creativas,   individuais   e   en   grupo, 
que   evidencien   as   capacidades 

EPVAB1.1.1.   Realiza   composicións   artísticas 
seleccionando   e   utilizando   os   elementos   da   linguaxe 
plástica   e   visual. 

● CEC 
● CMCT 

 

CURSO   2017   -   2018  20 



 
DEP ARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA      

  

expresivas   da   linguaxe   plástica   e 
visual,   desenvolvendo   a 
creatividade   de   forma   subxectiva. 
B1.2.   Realiza   obras   plásticas 
experimentando   e   utilizando 
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   movemento   e   ritmos,   empregando   os 
materiais   e   as   técnicas   con   precisión. 
EPVAB1.2.2.   Estuda   e   explica   o   movemento   e   as 
liñas   de   forza   dunha   imaxe. 
EPVAB1.2.3.   Cambia   o   significado   dunha   imaxe   por 
medio   da   cor   nunha   composición   artística. 
 

2.   Técnicas   de 
expresión 
gráfico-plásticas 

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

EPVAB1.3.1.   Coñece   e   elixe   os   materiais   máis 
axeitados   para   a   realización   de   proxectos   artísticos . 
EPVAB1.3.2.   Utiliza   con   propiedade   os   materiais   e   os 
procedementos   máis   idóneos   para   representar   e 
expresarse   en   relación   ás   linguaxes   gráfico-plásticas. 
EPVAB1.3.3.   Mantén   o   seu   espazo   de   traballo   e   o 
seu   material   en   perfecto   estado,   e   achégao   á   aula 
cando   cómpre   para   a   elaboración   das   actividades. 

● CEC 
● IE 
● AA 
● CD 

 

3.   O   proceso   de 
creación 

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

EPVAB1.4.1.   Entende   o   proceso   de   creación   artística 
e   as   súas   fases,   e   aplícao   á   produción   de   proxectos 
persoais   e   de   grupo. 

● IE 
● CEC 
● AA 
● SC 

 

4.   Análise   das 
obras   de   arte 

B1.5.   Recoñecer   en   obras   de   arte 
a   utilización   de   elementos   e 
técnicas   de   expresión,   apreciar   os 
estilos   artísticos,   valorar   o 
patrimonio   artístico   e   cultural 
como   un   medio   de   comunicación 
e   satisfacción   individual   e 
colectiva,   e   contribuir   á   súa 
conservación   a   través   do   respecto 
e   divulgación   das   obras   de   arte. 

EPVAB1.5.1.   Explica,   empregando   unha   linguaxe 
axeitada,   o   proceso   de   creación   dunha   obra   artística, 
e   analiza   os   soportes,   os   materiais   e   as   técnicas 
gráfico-plásticas   que   constitúen   a   imaxe,   así   como   os 
seus   elementos   compositivos. 
EPVAB1.5.2.   Analiza   e   le   imaxes   de   obras   de   arte, 
desde   un   punto   de   vista   formal   e   simbólico, 
situándoas   no   periodo   histórico-artístico   ao   que 
pertencen. 

● IE 
● CEC 

 
BLOQUE   II   (DT) 

 
CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.   Trazados 
xeométricos 

B2.1.   Analizar   a   configuración   de 
deseños   realizados   con   formas 
xeométricas   planas,   creando 
composicións   onde   interveñan 
diversos   trazados   xeométricos, 
utilizando   con   precisión   e   limpeza 
os   materiais   de   debuxo   técnico. 

EPVAB2.1.1.   Resolve   problemas   sinxelos   referidos   a 
cuadriláteros   e   polígonos,   utilizando   con   precisión   os 
materiais   de   debuxo   técnico. 
EPVAB2.1.2.   Resolve   problemas   básicos   de 
tanxencias   e   enlaces. 
EPVAB2.1.3.   Resolve   e   analiza   problemas   de 
configuración   de   formas   xeométricas   planas   e   aplícao 
á   creación   de   deseños   persoais. 

● AA 
● CMCT 

 

2.   Escalas B2.2.   Coñecer   os   distintos   tipos 
de   escala   e   aplicalos   con 
precisión   a   distintas   construcións 
xeométricas. 

EPVAB2.2.1.   Aplica   con   precisión   escalas   de 
ampliación   e   redución   a   construcións   xeométricas 
básicas. 

● CMCT 
 

3.   Sistemas   de 
representación 

B2.3.   Coñecer   os   tipos   de 
proxeción   e   os   diferentes 
sistemas   de   representación   que 
xeneran. 
B2.4.   Recoñecer   e   diferenciar   os 
sistemas   de   representación 
gráfica   na   representación 
obxectiva   do   ámbito   das   artes,   a 
arquitectura,   o   deseño   e   a 
enxeñería. 

EPVAB2.3.1.   Distingue   e   recoñece   as   aplicacións   da 
proxeción   cónica   e   da   proxeción   cilíndrica   nos 
diferentes   sistemas   de   representación. 
EPVAB2.4.1.   Identifica   o   sistema   de   representación 
no   que   están   representadas   distintas   construcións   e 
pezas   volumétricas. 

● CMCT 
 
 

4.   Sistema B2.5.   Representar   pezas EPVAB2.5.1.   Traza   as   vistas   principais   (alzado, ● CMCT 
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diédrico volumétricas   por   medio   das   súas 
vistas   diédricas,   tanto   a   man 
alzada   como   con   utensilios   de 
debuxo   técnico. 

planta   e   perfil)   de   pezas   volumétricas   variadas, 
empregando   liñas   vistas   e   ocultas. 
EPVAB2.5.2.   Coñece   e   representa   as   6   vistas 
diédricas   de   figuras   tridimensionais   sinxelas,   en 
sistema   europeo   e   americano. 

● AA 

5.   Sistema 
axonométrico 

B2.6.   Interpretar 
volumétricamente   pezas   a   través 
das   súas   vistas   diédricas. 
B2.7.   Representar   volumes   en 
sistema   isométrico   e   perspectiva 
cabaleira,   aplicando 
correctamente   os   coeficientes   de 
redución. 

EPVAB2.6.1.   Visualiza   e   esboza   a   man   alzada   o 
volume   de   distintas   pezas   a   partir   das   súas   vistas 
diédricas,   empregando   os   elementos   do   sistema 
axonométrico. 
EPVAB2.7.1.   Constrúe,   empregando   correctamente 
os   utensilios   de   debuxo   técnico,   volumes   sinxelos   en 
sistema   isométrico   e   perspectiva   cabaleira. 

● CMCT 
● AA 

6.   Perspectiva 
cónica 

B2.8.   Coñecer   os   principios 
básicos   da   perspectiva   lineal. 
B2.9.   Representar   perspectivas 
sinxelas   en   cónica   frontal   e   cónica 
oblicua. 

    EPVAB2.8.1.   Coñece   tódolos   elementos   que   forman 
parte   dunha   perspectiva   cónica   e   diferencia   entre 
cónica   frontal   e   cónica   oblicua   baseándose   na 
posición   do   punto   de   vista . 
EPVAB2.9.1.   Realiza   perspectivas   cónicas   frontais   e 
oblicuas,   elixindo   o   punto   de   vista   máis   adecuado. 

● CMCT 
 

 
BLOQUE   III   (FD) 

 
CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.   Fundamentos 
do   deseño 

B3.1.   Identificar   os   elementos   que 
forman   a   estrutura   da   linguaxe   do 
deseño,   así   coma   os   distintos 
campos   de   aplicación. 

EPVAB3.1.1.   Identifica   e   clasifica   obxectos   en   función 
da   familia   ou   a   rama   do   deseño. 

● CEC 
 

2.   Análise   da 
estética   e 
funcionalidade 
do   deseño 

B3.2.   Percibir   e   interpretar 
críticamente   as   imaxes   e   formas 
do   seu   ámbito   cultural,   con 
sensibilidade   cara   ás   súas 
calidades   plásticas,   estéticas   e 
funcionais,   e   apreciando   o 
proceso   de   creación   artística   en 
obras   propias   e   alleas. 
B3.3.   Analizar   críticamente 
exemplos   reais   de   deseño 
aplicado   a   obxectos   industriais   e   a 
construcións   arquitectónicas. 

EPVAB3.2.1.   Observa   e   analiza   os   obxectos   do 
contorno   na   súa   vertente   estética,   de   funcionalidade   e 
de   utilidade,   utilizando   a   linguaxe   visual   e   verbal.  
EPVAB3.3.1.   Localiza   e   analiza   exemplos   de   deseño 
industrial   e   arquitectónico,   elaborando   un   xuizo   crítico 
e   propostas   alternativas   persoais   e   creativas. 

● CEC 
● AA 
● IE 

 

3.   Deseño 
gráfico   e 
comunicación 

B3.4.   Realizar   composicións 
creativas   que   evidencien   as 
calidades   técnicas   e   expresivas 
da   linguaxe   do   deseño, 
adaptándoas   aos   distintos 
campos   de   aplicación,   e 
valorando   o   traballo   en   equipo 
para   a   creación   de   ideas   orixinais. 

EPVAB3.4.1.   Realiza   distintos   tipos   de   deseño   e 
composicións   modulares,   utilizando   as   formas 
xeométricas   básicas   e   estudando   a   organización   do 
plano   e   do   espazo. 
EPVAB3.4.2.   Coñece   e   planifica   as   fases   de 
realización   da   imaxe   corporativa   ou   logotipo   dunha 
empresa. 
EPVAB3.4.3.   Realiza   composicións   creativas   e 
funcionais   adaptadas   ás   distintas   áreas   do   deseño, 
valorando   o   traballo   organizado   e   secuenciado   na 
realización   de   calquera   proxecto,   así   como   a 
exactitude,   a   orde   e   a   limpeza   nas   representacións 
gráficas. 
EPVAB3.4.4.   Emprega   as   novas   tecnoloxías   da 
información   e   da   comunicación   para   levar   a   cabo   os 
seus   propios   proxectos   artísticos   de   deseño. 
EPVAB3.4.5.   Planifica   os   pasos   na   realización   de 
proxectos   artísticos   e   respecta   o   realizado   por 
compañeiros   e   compañeiras. 

● IE 
● CEC 
● CD 
● SC 
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BLOQUE   IV   (LAV) 

 
CONTIDOS CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.   A   fotografía B4.1.   Coñecer   a   orixe   e   evolución 
histórica   da   técnica   fotográfica. 
B4.2.   Coñecer   e   empregar   os 
elementos   básicos   que   conforman 
a   técnica   fotográfica. 

EPVAB4.1.1.   Coñece   os   principais   pioneiros   no 
desenvolvemento   técnico   e   artístico   da   fotografía. 
EPVAB4.2.1.   Coñece   o   mecanismo   da   cámara   réflex. 
EPVAB4.2.2.   Analiza   e   realiza   fotografías,   tendo   en 
conta   criterios   estéticos   específicos   do   ámbito 
fotográfico. 

● CEC 
● CD 
● IE 

 

2.   O   cine B4.3.   Coñecer   a   orixe   e   evolución 
histórica   do   cine. 
B4.4.   Identificar   os   elementos   que 
forman   a   estrutura   narrativa   e 
expresiva   básica   da   linguaxe 
cinematográfica. 
B4.5.   Empregar   correctamente   os 
elementos   cinematográficos 
básicos   para   elaborar   un 
storyboard   orixinal   e   creativo. 

EPVAB4.3.1.   Recoñece   os   xoguetes   ópticos   e   os 
pioneiros   no   desenvolvemento   do   cine. 
EPVAB4.4.1.   Analiza   os   tipos   de   plano   que   aparecen 
en   películas   cinematográficas,   valorando   os   seus 
factores   expresivos. 
EPVAB4.4.2.   Visualiza   fragmentos   cinematográficos 
nos   que   identifica   e   analiza   os   planos,   as   angulacións 
e   os   movementos   de   cámara. 
EPVAB4.5.1.   Realiza   un   storyboard   a   modo   de   guión 
para   a   secuencia   dunha   película. 

● CEC 
● CD 
● IE 

 

3.   A   publicidade B4.6.   Coñecer   os   elementos 
básicos   da   linguaxe   publicitaria   e 
aplicalos   na   elaboración   dun 
proxecto   persoal. 
B4.7.   Amosar   unha   actitude   crítica 
ante   as   necesidades   de   consumo 
creadas   pola   publicidade, 
rexeitando   os   elementos   que 
supoñan   discriminación   sexual, 
social   ou   racial. 

EPVAB4.6.1.   Recoñece   os   elementos   da   linguaxe 
publicitaria   en   exemplos   reais   da   vida   cotiá. 
EPVAB4.6.2.   Proxecta   un   deseño   publicitario   propio 
utilizando   os   elementos   da   linguaxe   gráfico-plástica. 
EPVAB4.7.1.   Analiza   elementos   publicitarios   cunha 
actitude   crítica   desde   o   coñecemento      dos   elementos 
que   os   compoñen. 

● CEC 
● IE 
● SC 

 

4.   A   creación 
dixital   de 
imaxes 

B.4.8.   Utilizar   as   tecnoloxías   da 
información   e   da   comunicación 
para   a   creación   de   composicións 
plásticas. 

EPVAB4.8.1.   Elabora   imaxes   dixitais   utilizando 
programas   de   deseño   por   ordenador. 
EPVAB4.8.2.   Utiliza   programas   de   debuxo   por 
ordenador   para   construir   trazados   xeométricos   e 
pezas   sinxelas   nos   sistemas   de   representación. 
 

● CD 
● CMCT 
● AA 

 
 
 
 

As   Seccións   Bilingües   (1º   e   3º   de   ESO) 

 
 
   As   seccións   bilingües 
 
A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio de 2011) regula as Seccións Bilingües en                    
centros sostidos con fondos públicos non universitarios de Galicia. O obxectivo primeiro deste tipo              
de ensino é a mellora das competencias en lingua estranxeira do alumnado participante.             
Indudablemente, formar parte dunha sección bilingüe supón aumentar o tempo de contacto coa             
lingua estranxeira, coñecer a linguaxe específica da disciplina obxecto da sección e ampliar             
horizontes culturais. Se ben o curriculo é o estabrecido na normativa vixente con carácter xeral, a                
consecución   dos   obxectivos   deste   plan   precisan   dunha   aproximación   diferente   á   materia. 
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ORGANIZACIÓN   DAS   SECCIÓNS   BILINGÜES   DE   EPVA    /    FRANCÉS 

Nivel Seccións nº   alumnos Profesor   DNL Profesora   LE   (coordinación) 

1º   ESO 1 25 
D.   Joaquín   Morales   Leyva 

Dna.   Olga   López   Taladrid 

3º   ESO 1 20 Dna.   Berta   Gómez   López 

 
 
3.4.   e   4.4.    OBXECTIVOS   E   CONTIDOS   ESPECÍFICOS   DAS   SECCIÓNS              ⚪     1º   ESO      ⚫      3º   ESO  
 

1 ⚪   ⚫   Incorporar   paulatinamente   o   francés   nas   rutinas   de   aula.  

 ⚪   ⚫   Saudar   e   despedirse. 
⚪   ⚫   Pedir   por   favor   e   dar   as   gracias. 
⚪   ⚫   Pedir   permiso   para   levantarse   ou   para   ir   ao   baño. 
⚪   ⚫   Poñer   en   marcha   e   rematar   un   xogo   ou   actividade. 
⚪   ⚫   Manter   a   disciplina   na   aula. 
⚪   ⚫   Dar   instrucións   sinxelas. 
⚪   ⚫   Preguntar   o   significado   ou   a   ortografía   dunha   palabra. 
⚪   ⚫   Falar   das   datas   (entregas,   exames,   vacacións,   etc.) 

2 ⚪   ⚫   Introducir   o   vocabulario   específico   da   materia.  

 ⚪   ⚫   Materiais   e   utensilios   para   o   debuxo   e   a   creación   artística. 
⚪   ⚫   Accións,   técnicas   e   estilos   artísticos. 
⚪   ⚫   As   cores   (nomes   e   adxectivos). 
⚪   ⚫     Elementos   xeométricos   e   formas. 
⚪   ⚫   Luz   e   volume. 
⚪   ⚫   Disciplinas   e   xéneros   artísticos. 
⚪    ⚫   Propiedades   e   matices   das   cores. 
⚪    ⚫   A   representación   espacial. 
⚪    ⚫   A   percepción   visual. 
⚪    ⚫   Linguaxes   artísticas:   fotografía,   cine   e   creacións   multimedia. 
⚪    ⚫   Fases   do   proceso   creativo. 

3  ⚪   ⚫   Ampliar   horizontes   coñecendo   e   valorando   críticamente   a   cultura   e   as   expresións 
artísticas   dos   países   francófonos  

 ⚪   ⚫   Artistas   e   correntes   nacidas   en   Francia. 

4 
⚪   ⚫   Fomentar   a   comprensión   e   a   expresión   oral   e   escritas   en   francés   facilitando   a 
interacción   non   só   na   aula/taller,   senón   tamén   a   través   das   TIC. 

 ⚪   ⚫   Preguntar   e   expresar   gustos   e   preferencias. 
⚪   ⚫   Describir   espazos   e   persoas   (física   e   psicolóxicamente). 
⚪   ⚫   Describir   os   elementos   formais   dunha   obra. 
⚪    ⚫   Expresar   oralmente   a   intencionalidade   antes   de   abordar   un   traballo   ou   exercicio. 
⚪    ⚫   Expresar   sensacións   e   sentimentos   provocados   por   algún   feito   artístico. 
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Para a consecución destes obxectivos é imprescindible a colaboración do profesorado do            
Departamento de Francés. A normativa contempla unha hora de coordinación semanal. Durante            
este curso a reunión será con Dna. Olga López Taladrid os luns ás 09:25h. para a sección de 1º                   
ESO   e   os   martes   ás   12:35h.   coa   profesora   Dna.   Berta   Gómez   López   para   a   sección   de   3º   ESO. 
 
 
USO   DAS   TIC   NAS   SECCIÓNS 
A metodoloxía CLIL precisa da utilización das TIC para para permitir ao alumnado participante o               
maior contacto posible coa lingua estranxeira. Así, o emprego de recursos e de aplicacións que               
faciliten a lectura, audición e creación de produtos audiovisuais son imprescindibles, así como             
eses que propician a interacción e a comunicación (foros, redes sociais, videoconferencia, etc.).             
Algúns   deses   recursos   utilizados   na   nosa   sección   son: 

➢ A páxina web  cachadartsplastiques.jimdo.com creada e mantida polo profesor DNL. Esta           
páxina   web   inclúe   un   blog. 

➢ A   páxina   (pública)   de    Facebook    “ L’art   mot   à   mot ”   e   outras   redes   sociais   como    Google+ . 
➢ Gmail e  Drive son dúas plataformas moi útiles para a comunicación e incluso interlocución              

(chat e videoconferencia) entre o profesor e/ou o alumnado. Tamén é moi útil para              
compartir   documentos   ou   realizar   tarefas   e   proxectos   en   grupo. 

➢ Aplicacións   como    Google   Forms ,    LearningApps    ou    Socrative    permítennos   crear   tests   e 
cuestionarios   na   rede.  

➢ O   curso   pasado   comezamos   a   utilizar    Edmodo ,   unha   plataforma   dirixida   ao   uso   docente. 
Con   este   tipo   de   ferramentas   os   alumnos   e   alumnas   do   grupo   bilingüe   de   3º   ESO 
completan   e   enriquecen   a   súa   formación,   tanto   artística   coma   en   francés,   xa   que   esta   rede 
permite   compartir   documentos,   crear   tarefas,   sondaxes,   etc.   e   facer   un   seguemento   da 
actividade   de   cada   un   dos   alumnos.   A   súa   participación   neste   ámbito   formará   parte   da   súa 
calificación   final.   Unha   gran   tranquilidade   é   que   a   privacidade   nesta   rede   está   garantida, 
aínda   que   nas   últimas   versións   inclúe   publicidade,   polo   que   non   se   descarta   sustituila   por 
outra   similar. 

As   ferramentas   TIC   motivan   ao   alumnado,   que   se   sente   protagonista   do   seu   proceso   de 
aprendizaxe.   Todas   elas   empréganse   nalgún   momento,   unhas   dun   xeito   sistemático   e   outras   máis 
raramente. 
 
CRITERIOS   DE   CUALIFICACIÓN   ESPECÍFICOS   DAS   SECCIÓNS 
Os criterios de avaliación son os mesmos que os estipulados nesta programación para o resto dos                
alumnos, aínda que si debe haber un seguemento da melloría na competencia lingüística do              
alumnado participante na sección. Para a avaliación deste aspecto resérvanse as seguintes            
porcentaxes   dos   tres   apartados   que   forman   parte   da   calificación. 
 

TRABALLOS   PRÁCTICOS EXAME(S) TRABALLO   E   ACTITUDE 

50%   (40%+10%) 40%   (30%+10%) 10% 

A   maior   pocentaxe   da 
calificación   virá   dada   polos 
traballos   prácticos   plantexados 
durante   o   trimestre.   Un   40% 
polo   traballos   do   block 
(debuxos,   composicións   e 
exercicios   de   xeometría)   e   un 

Pragramarase   un   mínimo   de   1 
exame   por   trimestre,   que 
contará   un   30%   da   nota   no 
caso   de   3ºESO   onde   o   10% 
restante   será   a   puntuación 
relativa   aos   cuestionarios 
realizados   no   grupo   de 

Esta   pequena   porcentaxe 
inclúe   a   valoración   do 
comportamento   e   actitude 
cara   a   materia   e   cara   a   lingua 
estranxeira.  
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10%   polos   deberes   e 
aportacións   voluntarias   ao 
grupo   de   Edmodo*. 

Edmodo*. 

* Grupo   de   3ºESO 
 
 
5.4.    CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN                                                                             ⚪     1º   ESO               ⚫      3º   ESO 
 

⚪   ⚫   Emprega   a   lingua   estranxeira   ao   chegar,   durante   a   clase   e   ao   marchar   en   situacións 
rutinarias   (saúdos,   despedidas,   etc.). 

⚪   ⚫   Interactúa   co   profesor   e/ou   cos   compañeiros   en   lingua   estranxeira   con 
preguntas/respostas   sinxelas   e   expresa   gustos   e   preferencias   en   francés. 

⚪   ⚫   Incorpora   o   francés   e   as   nocións   que   vai   adquirindo   sobre   a   cultura   dos   países 
francófonos   nos   seus   traballos   e   participacións   no   grupo. 

⚪   ⚫   Describe   persoas,   espazos   ou   imaxes   en   lingua   estranxeira. 
⚪    ⚫   Describe   sensacións   e   expresa   opinións   sobre   as   creacións   artísticas. 
⚪    ⚫   Plantexa   proxectos   e   intencións   cara   a   realización   de   traballos. 
⚪    ⚫   Participa   regularmente   nos   entornos   na   rede   creados   para   a   interacción   en   lingua 

estranxeira   (blogs,   redes   sociais,   etc.). 

 
 
 
7.    PROCEDEMENTOS   E   INSTRUMENTOS   DE   AVALIACIÓN 
 

➢ Traballos prácticos: Plantexados logo da exposición teórica de cada tema. Para cada            
trimestre establecerase un calendario de entrega cos traballos que corresponden, e que            
levarán   unha   nota   numérica. 

➢ Exames:    Sobre   os   contidos   teórico-prácticos   desenvolvidos   en   cada   trimestre. 
➢ Traballo diario de aula: realización dos traballos prácticos, fichas e outros materiais            

complementarios   na   aula-taller. 
➢ Rexistro actitudinal: recollida de información diaria sobre os aspectos actitudinais          

(participación, limpeza e pulcritude no traballo, emprego e conservación do material e do             
espazo   de   traballo,   etc). 

 
 
8.    CRITERIOS   DE   CUALIFICACIÓN   E   PROMOCIÓN   DO   ALUMNADO 
 
A nota por trimestre do alumno/a determinarase atendendo aos seguintes criterios de            
cualificación:  

TRABALLOS 
PRÁCTICOS 

50   % ● Calcúlase   a   nota   media   dos   traballos,   puntuados   de   0   a   10 
● Na   calificación   terase   en   conta,   ademáis   dos   contidos 

desenvolvidos,   o   acabado   e   a   boa   presentación 
● Os   traballos   non   presentados   levarán   unha   puntuación   de   0 
● Os traballos presentados fóra de prazo levarán unha puntuación         

máxima   de   5.   Data   límite   de   entrega:   o   día   do   exame 
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EXAME 40   % ● O   exame   será   de   carácter   teórico   e   práctico 

TRABALLO 
E   ACTITUDE 

10   % Valorarase   o   rendemento   diario   do   alumno/a   en   catro   grandes   apartados: 
1. Material: traer o necesario para traballar en cada sesión e darlle           

un   uso   e   conservación   correctos   (ata   0,25   puntos) 
2. Traballo   diario   na   aula   (ata   0,25   puntos) 
3. Comportamento   e   actitude   na   aula   (ata   0,25   puntos) 
4. Entrega   dos   traballos   en   prazo   (ata   0,25   puntos) 

Para   isto   o   profesor   levará   un   rexistro   diario   do   cumprimento   ou   non 
destes   apartados   por   parte   do   alumno/a. 

    CRITERIOS   DE   CUALIFICACIÓN:   XUÑO   E   SETEMBRO 
XUÑO 

A   nota   final   de   xuño   será   o   resultado   da   media 
aritmética   entre   as   tres   avaliacións 

Nota   de   xuño   =    1ª   aval.   +   2ª   aval.   +   3ª   aval.  
 3 

SETEMBRO 
A   nota   de   setembro   será   o   resultado   dunha 
proba   teórico-práctica   que   se   realizará   nas 

datas   estabrecidas. 

  
* REDONDEO: Posto que a calificación no boletín debe expresarse de forma numérica e sen               
decimais, no redondeo quitaranse as décimas cando non cheguen a 5, e no caso contrario               
redondearase   á   alza.   (Ex:   un   7,2   pasará   a   ser   un   7,   e   un   7,5   pasará   a   ser   un   8) 
 
Atendendo tamén aos principios da avaliación continua, antes da avaliación final o alumnado terá              
a posibilidade de recuperar os contidos da materia non superados. Para iso faranse exames de               
recuperación   dos   contidos   teóricos   e   daráselle   a   oportunidade   de   entregar   traballos   atrasados. 
 
 
9.    ORGANIZACIÓN   DE   ACTIVIDADES   DE   RECUPERACIÓN   DE   MATERIAS   PENDENTES 
 

● Os alumnos que teñan pendente a materia de EPVA seguirán durante o curso un plan de                
traballo dirixido a facilitarlles a recuperación desta materia. O programa será dado a             
coñecer aos alumnos a principio de curso e será o xefe de departamento o encargado de                
facer o seguemento. Para iso deseñaranse resumos teóricos e fichas prácticas           
específicas, que serán realizadas polo alumno progresivamente ao longo dos trimestres,           
destinando   un   recreo   semanal   a   estas   actividades. 

● Dado que os contidos de 1º e 3º ESO son de carácter progresivo, a aqueles alumnos que                 
aproben a EPVA de 3º ESO e teñan pendente a de 1º ESO, quedaralles automáticamente               
aprobada   a   de   1º   ESO. 

● No caso de que os alumnos con EPVA formasen parte no curso anterior dun Programa de                
Mellora da Aprendizaxe e Rendemento (PMAR), daráselles a oportunidade de aprobar a            
materia coa entrega periódica de fichas e materiais de reforzo, sen necesidade de realizar              
un   exame   final. 
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10.    DESEÑO   DA   AVALIACIÓN   INICIAL   E   MEDIDAS   A   ADOPTAR   EN   FUNCIÓN   DOS 
RESULTADOS 

 
Nas primeiras sesións de comezo do curso farase unha avaliación inicial ao alumnado para              
comprobar o nivel de coñecementos previos que teñen da materia e cales son, a grandes rasgos,                
as súas inquietudes artísticas. Para iso deseñarase un breve cuestionario, no que se incluirán              
tamén   nocións   básicas   dalgúns   conceptos   e   trazados   xeométricos.  
En función dos resultados, deseñaranse actividades de reforzo e/ou ampliación, tanto para            
aqueles alumnos/as que presenten especiais dificultades como para os que amosen un nivel de              
coñecemento   máis   elevado. 
 
 
11.    METODOLOXÍA 
 
O desenvolvemento dos contidos desta materia e a consecución dos seus obxectivos lograranse a              
partir   dunha   metodoloxía   activa   que   seguirá   os   seguintes   pasos: 
 

1. Introdución   á   Unidade   Didáctica. 
2. Evaluación   dos   coñecementos   previos   básicos. 
3. Exposición   dos   contidos   por   parte   do   profesor. 
4. Realización   de   tarefas   e   exercicios. 
5. Actividades   de   reforzo   e   ampliación. 
6. Posta   en   común   das   distintas   solucións/creacións. 

 
Para a transmisión dos contidos utilizaranse todos os recursos disponibles e, sobre todo, as novas               
tecnoloxías   da   información   e   a   comunicación. 
Xa que os fins principais desta programación son os de saber ver e saber facer (expresarse                
plásticamente)   as   actividades   plantexadas   na   aula   organizaranse   en   dous   bloques: 

● Percepción: actividades que invitan a observar o contorno máis próximo e cuxo obxecto             
será   o   de   desenvolver   as   capacidades   dos   alumnos   para   a   análise   e   a   observación. 

● Produción: Actividades nas que se propón a realización de exercicios concretos nos que se              
aplicarán   os   contidos   e   procedimentos   explicados   en   cada   unha   das   unidades. 

Dentro destas breves liñas metodolóxicas cada profesor buscará a maneira de traballar que máis              
se   adapte   ás   particularidades   de   cada   grupo,   pero   sempre: 

➢ Procurarase partir do nivel real dos alumnos, polo que ao comezo de cada Unidade              
Didáctica se levará a cabo unha avaliación inicial que permitirá ao profesor establecer o              
punto   de   partida   na   súa   actuación   docente. 

➢ Do mesmo xeito e, tendo en conta que algúns alumnos poden ter unhas aptitudes máis               
favorables cara a materia que outros, o profesor tratará de adaptar as súas esixencias en               
cada   caso   para   non   provocar   situacións   de   desencanto   ou   abandono. 

➢ Tratarase de impulsar a desinhibición e a liberdade na expresión de ideas e sentimentos a               
través dos traballos, facendo fincapé sempre nas cousas positivas e tratando de construir a              
partir de críticas, que en ningún caso recurrirán á comparación, senón a unha análise              
conxunta   entre   o   profesor   e   os   alumnos. 

➢ A maior parte das sesións poden estar adicadas á execución de traballos, láminas ou              
obras artísticas polo que se tratará de crear un ambiente de creatividade e liberdade na               
búsqueda de solucións, alabando a orixinalidade e o gusto pola perfección na presentación             
dos   traballos. 
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➢ Para a transmisión de gran parte dos contidos deste programa fará falta a presentación e               
exposición de imaxes extraídas da historia da arte, da nosa cultura visual ou do contorno               
máis próximo. En tódolos casos buscaránse imaxes apropiadas que non sexan ponte de             
ideas sexistas, xenófobas, discriminatorias ou, por calquera outra razón, desaxeitadas para           
os   rapaces. 

➢ Os traballos correxidos serán devoltos aos alumnos acompañados da súa cualificación.           
Neste senso é moi importante que a secuenciación de realización/corrección de tódalas            
actividades e exercicios sexa o máis áxil posible, de modo que permita a rectificación por               
parte   do   alumno. 

➢ O profesor tratará de transmitir en todo momento os valores de orde, limpeza e precisión               
no trazado de construcións e figuras xeométricas así coma o correcto uso dos             
instrumentos   de   debuxo. 

 
12.    MATERIAIS   E   RECURSOS   DIDÁCTICOS 
 
Tendo en conta que o enfoque da nosa materia é fundamentalmente práctico, en 1º de ESO                
empregaremos un block de debuxo DIN A4, onde as actividades e traballos serán realizados a               
través de fichas e láminas deseñadas específicamente para a aplicación práctica dos contidos             
teóricos e a súa correcta asimilación. Nos cursos 3º e 4º o formato do block que empregaremos                 
será DIN A3. Para algúns traballos requeriranse materiais específicos e formatos diversos, como             
cartón,   lienzo,   papel   maché,   escaiola,   etc. 
En canto ás exposicións teóricas, contarán con abundante apoio visual, que nalgúns casos             
requerirá o uso da pizarra (sobre todo nos bloques de debuxo técnico) e noutros a proxeción de                 
presentacións Power Point, vídeos, enlaces a páxinas web, etc. Para iso contamos cun ordenador              
portátil e canón de proxeción instalado na aula taller. Este material en formato dixital e audiovisual                
será   compartido   cos   alumnos/as   a   través   de   Google   Drive,   correo   electrónico   ou   similares. 
O departamento conta con material funxible que se vai repoñendo cada ano e que está pensado                
como material de apoio para o alumnado con dificultades socioeconómicas e situacións de             
desventaxa   familiar   (instrumentos   de   debuxo   técnico,   pinturas,   cola,   etc). 
Algúns recursos e materiais cos que conta tamén o departamento son, entre outros: tórculo de               
gravado, laboratorio de fotografía, modelos de escaiola, manequíns articulados de madeira,           
poliedros   e   corpos   xeométricos   en   volume,   etc. 
 
 
13.    MEDIDAS   DE   ATENCIÓN   Á   DIVERSIDADE 
 

➔ Actividades de ampliación:  Estas actividades contémplanse para alumnos que teñen un           
ritmo de aprendizaxe superior ao resto dos alumnos e demandan máis actividades, ampliar             
conceptos,   etc.   Aplicaranse   sempre   que   se   detecten   estes   casos. 

 
➔ Actividades de reforzo:  Estas actividades contémplanse para aqueles alumnos que          

amosan dificultades á hora de asimilar conceptos ou ben precisan un reforzo na parte              
práctica da materia, no manexo dos utensilios específicos do debuxo, etc. Aplicaranse            
sempre   que   se   detecten   estes   casos. 

 
➔ Alumnado con dislexia, dificultades específicas de aprendizaxe e trastorno por          

déficit de atención con/sen hiperactividade:  Será obxecto destas medidas o alumnado           
que conte con informe médico e/ou psicopedagóxico, para o que se tratará de adaptar              
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aqueles traballos prácticos que así o requiran. Tamén se farán as adaptacións necesarias             
para a realización de exames ou probas escritas, adoptando as medidas máis axeitadas,             
de   entre   as   seguintes: 

● Adaptación de tempos: o tempo de cada exame poderase incrementar ata un 35%             
sobre   o   tempo   previsto. 

● Adaptación do modelo de exame: poderase adaptar o tipo e tamaño de fonte no              
texto, podendo suliñar ou resaltar as palabras clave dos enunciados. As preguntas            
serán presentadas con certa separación e distancia entre elas. Permitirase o uso            
de   follas   en   branco,   a   modo   de   borrador. 

● Adaptación da avaliación: poderanse utilizar instrumentos e formatos variados de          
avaliación   das   aprendizaxes:   probas   orais,   de   resposta   múltiple,   etc. 

 
➔ Alumnado estranxeiro:  Co gallo de facilitar a integración destes nenos na comunidade            

educativa e para evitar calquera barreira, xa sexa de orixe lingüística, cultural, relixiosa ou              
doutra índole e favorecer o proceso de aprendizaxe, esta Programación inclúe as            
seguintes   medidas: 

● Tratarase de favorecer a integración social de alumnos estranxeiros propoñendo          
traballos   en   grupo   ou   postas   en   común   na   aula. 

● Alternaranse na aula a exposición de imaxes que garden relación cos seus países             
e a súa cultura con imaxes da nosa e promoverase a inclusión de elementos              
gráficos distintivos da súa identidade nacional nos traballos para dar lugar ao            
intercambio de experiencias e disfrutar dun enriquecimento mutuo baseado na          
pluralidade. 

● Recurrirase, sempre que se poida, ás iconas ou imaxes representativas para a            
transmisión de conceptos, sinalización das instalacións ou instrucións de calquera          
tipo, aproveitando a universalidade da linguaxe visual e facendo fincapé na súa            
importancia   na   sociedade. 

● Ofreceráselle toda a información relativa a actividades desenvolvidas no contorno          
(Concello, Biblioteca Municipal, centros e asociacións culturais, salas de         
exposicións, etc.) e que poidan ter repercusión na formación artística e plástica do             
neno. 

● No caso de que a familia do alumno teña, ademais, dificultades de tipo económico              
facilitaráselle o material e os utensilios necesarios para a realización das           
actividades. 

 
 
14.    ELEMENTOS   TRANSVERSAIS 
 
A presencia dos elementos transversais na EPVA impregna toda a actividade durante o             
desenvolvemento   das   clases,   do   mesmo   xeito   que   o   fai   nas   outras   materias. 
Os   temas   aos   que   se   lles   dará   maior   relevancia   serán: 
 

➢ Educación   moral   e   cívica 
Aproveitar o ensino que dende as artes podemos obter sobre conflictos humáns a traverso da               
historia valorando o poder comunicativo da imaxe e a súa crecente importancia na sociedade              
actual e establecendo sempre pautas de comportamento adecuadas nos traballos de equipo e na              
convivencia   diaria. 
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Valorar a importancia dos signos visuais e a súa aplicación práctica na vida cotiá e cidadá,                
facendo   especial   fincapé   nos   exemplos   de   signos   aplicados   á   seguridade   vial. 

● 10   de   decembro:   Día   da   Declaración   Universal   dos   Dereitos   Humanos 
● 1-11   de   decembro:   Conmemoración   da   Constitución   e   do   Estatuto   de   Autonomía   de   Galicia 

 
➢ Educación   para   a   paz 

Afrontar a resolución de conflictos persoais a traverso do diálogo e comunicación o mesmo que a                
resolución de conflictos e problemas no eido da imaxe, rexeitando a violencia como solución de               
conflictos e recurrendo ao emprego das imaxes como medio de denuncia ante as inxusticias ao               
longo   da   historia. 

● 30   de   xaneiro:   Día   da   paz 
 

➢ Cooperación   internacional   e   espíritu   emprendedor 
Valorar o traballo en común, a colaboración como xeito de acadar resultados sempre mellores              
comprobando como poden convivir distintas ideas e distintas culturas, do mesmo xeito que ás              
veces   conviviron   distintas   tendencias   artísticas   enriquecéndose   xuntas. 

● 9   de   maio:   Día   de   Europa 
 

➢ Igualdade   entre   os   sexos 
Fomentar o respecto polo sexo contrario e aprender a valorar de igual modo todas as aportacións,                
vixiando e rexeitando actitudes e conductas contrarias á dignidade e á igualdade de dereitos en               
canto ao sexo, educando cara a formación dun espíritu crítico ante imaxes e mensaxes de               
contidos   sexistas   e   emprego   de   estereotipos. 

● 25   de   novembro:   Día   Internacional   contra   a   violencia   de   xénero 
● 8   de   marzo:   Día   Internacional   da   Muller   Traballadora 

 
➢ Educación   ambiental 

Premiar actitudes de valoración, respecto e conservación do patrimonio natural e tamén do             
cultural para ben e disfrute de todos así como a búsqueda do equilibrio entre as obras e o seu                   
entorno,   rexeitando   calqueira   intervención   negativa,   contaminante   ou   tóxica   na   natureza. 

● 5   de   xuño:   Día   do   Medio   Ambiente 
 

➢ Educación   do   consumidor 
Analizar o emprego da cor na publicidade e tomar consciencia do emprego de estereotipos, así               
coma   as   manipulación   das   imaxes   co   fin   de   crear   falsas   necesidades   e   expectativas. 

● 15   de   marzo:   Día   dos   Dereitos   do   Consumidor 
 

➢ Fomento   da   lingua   e   da   cultura 
Fomentar en todo momento a participación e expresión persoal a través da língua, reforzando así               
a   expresión   oral   e   escrita,   a   comprensión   lectora   e   a   comunicación   a   través   das   TIC. 
Coñecer e valorar o patrimonio artístico e cultural galego, facendo fincapé na importancia da              
normalización   lingüística   na   nosa   Comunidade. 

● 23   de   abril:   Día   do   Libro 
● 17   maio:   Día   das   Letras   Galegas 
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15.    ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS   E   EXTRAESCOLARES 
 
De igual xeito que en anos anteriores, o noso departamento propón como actividade             
complementaria a exposición dentro do recinto escolar dalgúns dos traballos realizados polos            
alumnos ao longo do curso. Utilizaremos para iso o espazo inaugurado no curso 12-13 "Espazo               
aberto", aberto tamén ao resto da comunidade. Este ano, coa implantación das aulas materia e a                
instalación das taquillas nos corredores, vémonos na obriga de buscar unha nova ubicación para              
os marcos das nosas exposicións. Unha das opcións que barallamos é a do corredor que leva á                 
sala   de   profesores. 
Procuraremos que as exposicións se adapten ao calendario escolar, como por exemplo as caretas              
no entroido ou os carteis sobre o día das letras galegas en maio. Nalgúns casos, debido ao                 
formato e técnica dos traballos, serán expostos no hall de entrada do instituto, como as caretas e                 
os   traballos   feitos   coa   técnica   de   papel   mache. 
Por outro lado, fomentarase tamén a participación en concursos plástico-artísticos que sexan de             
interese   para   o   alumnado,   propostos   por   asociacións,   organismos   oficiais   ou   o   Concello   de   Boiro. 
 
 
16.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA             

DOCENTE 
 
Os   indicadores   de   logro   que   serán   empregados   para   avaliar   o   proceso   de   ensinanza   e   de   práctica 
docente   son   os   seguintes: 
 

● Porcentaxe   de   aprobados   en   cada   trimestre. 
● Nivel   de   participación   e   implicación   no   proceso   de   aprendizaxe   por   parte   do   alumnado. 
● Adecuación   das   actividades   e   traballos   propostos   aos   contidos   impartidos.   Nivel   de 

asimilación   por   parte   do   alumnado   nas   concrecións   plásticas. 
● Grao   de   satisfacción   e   motivación   no   alumnado   na   realización   dos   traballos   prácticos.  

 
 
17.    MECANISMOS   DE   REVISIÓN,   AVALIACIÓN   E   MODIFICACIÓN   DA   PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA   EN   RELACIÓN   COS   RESULTADOS   ACADÉMICOS   E   PROCESOS   DE 
MELLORA 

 
Para a avaliación desta Programación establécense uns criterios que serán observados a final de              
curso, na realización da memoria anual do departamento, e que, sen dúbida, servirán para a               
detección daqueles aspectos mellorables así como aqueles que, polo seu acerto, deban ser             
potenciados. Estes criterios deben analizar, en definitiva, o grao de consecución dos obxectivos, e              
son: 
 

1. Porcentaxe   de   aprobados. 
As estadísticas aportan datos interesantes, non só á hora de contabilizar os aprobados,             
senón o índice de cualificacións (ben, notable, sobresaliente) e o índice de abandono da              
materia (caso dos alumnos que non acadan máis que un 1). Estes números indicarannos o               
grao de dificultade da materia e, no caso de que os índices non sexan moi positivos,                
procederase ás modificacións oportunas, xa sexa nos contidos ou na metodoloxía. É moi             
interesante   facer   estes   estudos   non   só   a   final   de   curso,   senón   nas   distintas   avaliacións. 
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2. Volume   de   contidos   explicados. 

Moitas veces o curso quédase corto para explicar todos os contidos curriculares dos             
distintos niveis. Nese caso, sempre se indicará na memoria anual para tomar as medidas              
adecuadas. Trátase de equilibrar os contidos teóricos e os prácticos e, ao mesmo tempo,              
conxugar   as   distintas   partes   do   temario. 
 

3. Adecuación   da   secuenciación. 
A secuenciación é un aspecto moi importante para acadar resultados positivos. Ás veces             
trátase de separar en bloques os distintos temas pero sempre se tratará de analizar se               
esta é a mellor maneira e, non só analizando os niveis illadamente, senón a secuencia ao                
longo dos tres cursos da E.S.O. (tendo en conta o parón que significa non cursar a EPVA                 
en   2º   E.S.O). 

4. Elección   da    EPVA    coma   opción   en   4º   E.S.O. 
Un   índice   interesante   para   a   avaliación   desta   programación   é   o   número   de   alumnos   que, 
voluntariamente,   escollen   a   EPVA   como   opción   en   4º   E.S.O.   Tendo   en   conta   que   temos 
moi   cerca   un   instituto   onde   se   pode   cursar   un   bacharelato   artístico,   pensamos   que   a   nosa 
programación   debe   ser   todo   o   completa   e,   ao   mesmo   tempo,   atractiva   posible,   para 
potenciar   ese   gusto   pola   plástica   e   a   arte.   O   seguemento   destas   cifras   aportaranos   a 
información   necesaria   para   reaccionar   e   mellorar. 

 
 
 

Boiro,   a   15   de   setembro   de   2017  
 

   Os   membros   do   departamento 
 
 
 
  

Asdo.:   María   Constantino   Arriaga                                                                              Asdo.:   Joaquín   Morales   Leyva 
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1º   ESO 
BLOQUE   1   EXPRESIÓN   PLÁSTICA     

EPVA   B1.1.1 
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. 

Identifica   perfectamente   tódolos 
elementos   formais   compositivos   e 
configuradores   dunha   composición 
visual   gráfico-plástica,   aportando 
opinións   críticas   e   outras   posibles 
solucións   formais   orixinais. 

Identifica   correctamente   os 
elementos   formais   configuradores 
de   calquera   tipo   de   imaxes,   de 
produción   propia   ou   allea. 

Identifica   parte   dos   elementos 
formais   básicos   que   configuran   unha 
imaxe   gráfico-plástica:   puntos,   liñas 
e   planos. 

Non   é   quen   de   identificar   de   xeito 
illado   o   punto,   a   liña   e   o   plano   como 
elementos   configuradores   dunha 
imaxe. 

EPVA   B1.2.1 
Analiza   os   ritmos   lineais   mediante   a   observación 
de   elementos   orgánicos   na   paisaxe,   nos 
obxectos   e   en   composicións   artísticas, 
empregándoos   como   inspiración   en   creacións 
gráfico   plásticas. 

Analiza   de   xeito   consciente   e   crítico 
os   diferentes   tipos   de   ritmos   lineais 
na   natureza,   nos   obxectos   e   na   arte, 
sendo   quen   de   interpretalos   de   xeito 
persoal,   creativo   e   orixinal   nas 
creacións   gráfico   plásticas   propias. 

Recoñece   e   analiza   diferentes 
ritmos   lineais,   tanto   na   natureza 
como   en   composicións   artísticas,   e 
úsaos   como   referentes   á   hora   de 
compoñer   as   súas   creacións 
plásticas. 

Recoñece   algúns   ritmos   lineais   na 
natureza      e   úsaos   como   modelo   en 
composicións   plásticas   sinxelas. 

Ten   dificultades   para   recoñecer 
ritmos   lineais   na   natureza   e   non   os 
emprega   nas   súas   propias 
producións. 

EPVA   B1.2.2 
Experimenta   con   punto,   liña   e   plano   o   concepto 
de   ritmo,   aplicándoos   de   forma   libre   e 
espontánea. 

Realiza   composicións   plásticas 
orixinais,   creativas   e   variadas, 
experimentando   diferentes   ritmos   a 
partir   dos   elementos   visuais   básicos. 

Realiza   diferentes   composicións 
gráficas   a   partir   de   ritmos   visuais, 
empregando   indistintamente   puntos, 
liñas   ou   planos.. 

É   quen   de   realizar   algunha 
composición   plástica   que   conteña 
ritmos   visuais,   a   partir   de   modelos 
de   referencia   dados. 

Non   consegue   facer   composicións 
onde   aparezan   reflexados   ritmos 
visuais   a   partir   de   puntos,   liñas   ou 
planos. 

EPVA   B1.2.3 
Experimenta   co   valor   expresivo   da   liña   e   o   punto 
e   as   súas   posibilidades   tonais,   aplicando 
distintos   graos   de   dureza,   distintas   posicións   do 
lapis   de   grafito   ou   de   cor   e   a   presión   exercida   na 
aplicación,   en   composicións   a   man   alzada, 
estruturadas   xeométricamente   ou   máis   libres   e 
espontáneas 

Realiza   composicións   combinando 
puntos   e   liñas   con   orixinalidade   e 
creatividade,   investigando   e 
empregando   técnicas   diversas   e 
novedosas,   de   xeito   que   na   imaxe 
resultante   prime   o   carácter 
expresivo. 

Realiza   composicións   plásticas 
expresivas   a   partir   do   punto   e   a   liña, 
empregando   varias   técnicas. 

Combina   puntos   e   liñas   para   obter 
unha   composición   gráfico-plástica 
onde   se   percibe   certa   expresividade 
no   resultado. 

As   composicións   nas   que   combina 
puntos   e   liñas   non   resultan 
expresivas,   máis   ben   destacan   pola 
súa   monotonía   ou   rixidez   visual. 

EPVA   B1.3.1 
Realiza   composicións   que   transmiten   emocións 
básicas   (calma,   violencia,   liberdade,   opresión, 
alegría,   tristura,   etc)   usando   diversos   recursos 
gráficos   en   cada   caso   (claroscuro,   liñas,   puntos, 
texturas,   cores,   etc). 

Combina   tódolos   elementos   e 
recursos   visuais   que   coñece   para 
compoñer   imaxes   que   transmiten 
emotividade   e   sentimentos   diversos, 
investigando   de   xeito   autónomo 
coas   técnicas   para   chegar   a 
resultados   orixinais   e   novedosos. 

Realiza   composicións   plásticas   que 
destacan   pola   emotividade   que 
transmiten,   aplicando   elementos 
visuais   diversos. 

Combina   algúns   dos   recursos 
visuais   que   coñece   para   compoñer 
imaxes   que   resultan   ter   certa 
emotividade. 

Realiza   composicións   ríxidas,   onde 
non   se   percibe   emoción   algunha. 
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EPVA   B1.4.1 
Analiza,   identifica   e   explica   oralmente,   por 
escrito   e   graficamente,   o   esquema   compositivo 
básico   de   obras   de   arte   e   obras   propias, 
atendendo   aos   conceptos   de   equilibrio, 
proporción   e   ritmo. 

Identifica   perfectamente   e   analiza   de 
xeito   crítico   calquera   esquema 
compositivo,   tanto   de   obras   propias 
como   alleas,   realizando 
comparacións   e   aportacións 
persoais. 

Recoñece   e   identifica   calquera 
esquema   compositivo   presente 
nunha   obra   de   arte   ou   nunha      imaxe 
visual. 

Identifica   algún   esquema 
compositivo   básico   dos   presentes 
nas   obras   de   arte. 

Non   recoñece   os   esquemas 
compositivos   básicos,   nin   nas   obras 
de   arte   nin   nas   propias   creacións. 

EPVA   B1.4.2 
Realiza   composicións   básicas   con   diferentes 
técnicas   segundo   as   propostas   establecidas   por 
escrito. 

A   partir   de   propostas   escritas,   busca 
elementos   orixinais   e   novedosos 
para   realizar   composicións 
creativas,   experimentando   coas 
técnicas. 

Usa   diferentes   técnicas   para   realizar 
composicións   básicas,   a   partir   de 
propostas   previamente   establecidas. 

Realiza   algunha   composición 
básica,   seguindo   pautas 
previamente   establecidas   por 
escrito. 

Non   é   quen   de   realizar 
composicións   básicas   a   partir   de 
propostas   escritas. 

EPVA   B1.4.3 
Realiza   composicións   modulares   con   diferentes 
procedementos   gráfico-plásticos   en   aplicacións 
ao   deseño   téxtil,   ornamental,   arquitectónico   ou 
decorativo. 

Investiga   cos   diferentes   recursos   e 
técnicas   gráficas   para   aplicar 
creativamente   redes   modulares   nas 
súas   composicións,   con   aplicación 
en   distintos   ámbitos. 

Emprega   diversas   técnicas   para 
realizar   composicións   modulares 
que   destaquen   pola   súa   variedade   e 
aplicabilidade. 

Realiza   composicións   onde   se 
aprecia   o   uso   parcial   de   unha   ou 
varias   redes   modulares. 

Non   consegue   aplicar   o   uso   de 
redes   modulares   nas   súas 
composicións. 

EPVA   B1.4.4 
Representa   obxectos   illados   e   agrupados   do 
natural   ou   do   ámbito   inmediato, 
proporcionándoos   en   relación   coas   súas 
características   formais   e   en   relación   co   seu 
ámbito. 

Representa   con   gran   precisión   e 
detalle   obxectos   do   seu   entorno, 
tanto   de   xeito   individual   como 
agrupados   compositivamente.   Fai 
fincapé   nas   proporcións   formais. 

Representa   con   bastante 
aproximación   formal   obxectos   do 
seu   entorno. 

Representa   obxectos   do   contorno   de 
xeito   que   se   recoñecen 
perfectamente,   aínda   que   con   certos 
problemas   en   canto   á   súa   estructura 
formal. 

Non   é   quen   de   representar 
gráficamente   obxectos   do   seu 
entorno   máis   inmediato. 

EPVA   B1.5.1 
Experimenta   coas   cores   primarias   e 
secundarias,   estudando   a   síntese   aditiva   e 
substractiva   e   as   cores   complementarias. 

Investiga,   analiza   e   experimenta   coa 
aplicación   da   cor   e   as   súas 
propiedades,   que   emprega   para 
potenciar   o   valor   plástico   das   súas 
creacións   persoais. 

Experimenta   coas   cores   primarias   e 
secundarias   en   composicións 
plásticas   variadas. 

Identifica   cores   primarias   e 
secundarias   e   aplica   algunha   das 
súas   propiedades   en   traballos 
propios. 

Non   recoñece   nin   sabe   distinguir 
entre   cores   primarias   e   secundarias 
ou   entre   a   síntese   aditiva   e 
substractiva. 

EPVA   B1.6.1 
Transcribe   texturas   táctiles   a   texturas   visuais 
mediante   as   técnicas   de   frottage,   utilizándoas   en 
composicións   abstractas   ou   figurativas. 

Investiga,   analiza   e   experimenta   coa 
aplicación   das   texturas   e   as   súas 
posibilidades   gráficas,   que   emprega 
para   potenciar   o   valor   plástico   das 
súas   creacións   persoais. 

Reproduce   gráficamente   diferentes 
texturas   táctiles,   empregando 
diversas   técnicas   en   composicións 
plásticas. 

Reproduce   algunha   textura   táctil   en 
composicións   visuais,   empregando   a 
técnica   de   frottage. 

Non   é   quen   de   transcribir   texturas 
táctiles   a   texturas   visuais. 

EPVA   B1.7.1 Aplica   en   cada   actividade   a   técnica Utiliza   correctamente   nas   súas Emprega   con   suficiente   corrección Non   escolle   a   técnica   máis   axeitada 
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Utiliza   con   propiedade   as   técnicas   gráfico 
plásticas   coñecidas,   aplicándoas   de   forma 
axeitada   ao   obxectivo   da   actividade. 

máis   conveniente,   tras   un   proceso 
de   investigación   e   análise   crítica. 

composicións   calquera   das   técnicas 
gráfico-plásticas   coñecidas. 

algunhas   técnicas   gráfico   plásticas 
para   desenvolver   as   actividades   que 
se   propoñen. 

á   hora   de   resolver   as   actividades 
propostas. 

EPVA   B1.7.2 
Utiliza   o   lapis   de   grafito   e   cor,   creando   o 
claroscuro   en   composicións   figurativas   e 
abstractas   mediante   a   aplicación   do   lapis   de 
forma   continua   en   superficies   homoxéneas   ou 
degradadas. 

Crea   con   eficiencia   efectos   de 
claroscuro   en   calquera   tipo   de 
composición,   experimentando 
creativamente   coas   múltiples 
posibilidades   expresivas   do   lapis 
como   ferramenta   de   traballo. 

Utiliza   correctamente   os   distintos 
tipos   de   lapis   para   crear   efectos   de 
claroscuro   nas   composicións 
plásticas. 

Acada   un   certo   efecto   de   claroscuro 
coa   aplicación   do   lapis   de   grafito. 

Aplica   o   lapis   de   grafito   ou   de   cor 
nas   súas   composicións,   mais   non 
acada   o   efecto   de   claroscuro 
buscado. 

EPVA   B1.7.3 
Experimenta   coas   témperas,   aplicando   a   técnica 
de   diferentes   formas   (pinceis,   esponxas,   goteos, 
distintos   graos   de   humidade,   estampaxes,   etc), 
valorando   as   posibilidades   expresivas   segundo 
o   grao   de   opacidade   e   a   creación   de   texturas 
visuais   cromáticas. 

Investiga,   experimenta   e   crea   obras  
plásticas   expresivas,   orixinais   e 
creativas   coas      témperas, 
mesturando   diversas   formas   de 
aplicación   da   técnica. 

Aplica   as   témperas   de   diferentes 
maneiras,   creando   composicións 
que   destacan   pola   súa 
expresividade. 

Emprega   as   témperas   de   xeito 
correcto,   aínda   que   sen   introducir 
variacións   na   súa   aplicación   técnica. 

Mostra   pouca   habilidade   no   manexo 
das   témperas   e   a   súa   aplicación. 

EPVA   B1.7.4 
Utiliza   o   papel   como   material,   manipulando, 
rasgando   ou   pregando,   creando   texturas   visuais 
e   táctiles,   para   crear   composicións,   colaxes 
matéricas   e   figuras   tridimensionais. 

Investiga   e   experimenta   coas 
múltiples   posibilidades   expresivas 
que   ofrece   o   papel   como   material, 
creando   composicións   visuais   ou 
volumes,   e   aportando   solucións 
persoais   creativas. 

Emprega   o   papel   como   material 
expresivo   nas   súas   creacións  
plásticas,   creando   texturas   visuais   e 
táctiles. 

Emprega   o   papel   como   material 
plástico,   creando   algunhas 
composicións   nas   que   se   aprecian 
texturas   visuais   ou   táctiles. 

Emprega   o   papel   con   pouca 
destreza,   de   xeito   que   as   solucións 
formais   resultantes   non   mostran 
texturas,   nin   visuais   nin   táctiles. 

EPVA   B1.7.5 
Crea   co   papel   recortado   formas   abstractas   e 
figurativas,   compoñéndoas   con   fins   ilustrativos, 
decorativos   ou   comunicativos. 

Experimenta   coas   posibilidades 
expresivas   do   papel   recortado, 
creando   figuras   orixinais   e   creativas, 
aplicables   aos   distintos   ámbitos   do 
deseño. 

Crea   composicións   figurativas   e 
abstractas   de   varios   tipos, 
empregando   a   técnica   do   papel 
recortado. 

Emprega   o   papel   recortado   como 
técnica   para   elaborar   algunha   figura 
plástica,   ou   figurativa   ou   abstracta. 

Mostra   pouca   destreza   coa   técnica 
do   papel   recortado,   polo   que   o 
resultado   non   acada   formas   de 
interese,   dende   o   punto   de   vista 
gráfico-plástico. 

EPVA   B1.7.6 
Aproveita   materiais   reciclados   para   a 
elaboración   de   obras   de   forma   responsable   co 
medio   e   aproveitando   as   súas   cualidades 
gráfico-plásticas. 

Mostra   unha   actitude   crítica   e 
consciente   na   escolla   de   materiais 
reciclados   para   levar   a   cabo   as   súas 
creacións,   sacando   o   máximo 
partido   ás   súas   cualidades   plásticas. 

Emprega   materiais   reciclados   nas 
súas   composicións,   potenciando 
algunha   das   súas   cualidades 
expresivas. 

Emprega   algún   material   de   reciclaxe 
como   parte   integrante   dalgunha 
composición. 

Non   emprega   case   nunca   materiais 
reciclados   nas   súas   creacións 
plásticas. 
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EPVA   B1.7.7 
Mantén   o   seu   espazo   de   traballo   e   o   seu 
material   en   perfecto   orde   e   estado,   e   lévao   á 
aula   cando   debe   para   a   elaboración   das 
actividades. 

 
Traballa   sempre   respectando   ao 
máximo   os   criterios   de   orde,   limpeza 
e   pulcritude,   tanto   no   traballo   diario 
de   aula   como   na   xestión   do   material. 

 
Traballa   con   bastante   orde,   limpeza 
e   pulcritude,   e   mantén   en   bo   estado 
o   seu   material. 

 
Non   sempre   mantén   en   orde   e 
limpeza   o   seu   material   e   espazo   de 
traballo. 

 
Case   nunca   ten   o   material   necesario 
para   desenvolver   as   actividades 
prácticas,   nin   o   mantén   en   bo   estado 
de   conservación. 

 
 

BLOQUE   2   COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL     

EPVA   B2.1.1 
Diferencia   as   imaxes   figurativas   e   abstractas. 

Identifica   perfectamente   as   imaxes 
figurativas   das   abstractas, 
analizándoas   de   xeito   crítico   e 
buscando   exemplos   variados. 

Identifica   correctamente   as   imaxes 
figurativas   e   as   imaxes   abstractas. 

Identifica   algúns   tipos   de   imaxes 
figurativas   e   abstractas. 

Non   diferencia   as   imaxes   figurativas 
das   abstractas. 

EPVA   B2.1.2 
Recoñece   graos   de   iconicidade   nunha   serie   de 
imaxes. 

Recoñece   e   identifica   os   distintos 
graos   de   iconicidade   de   calquera 
tipo   de   imaxe. 

Recoñece   graos   de   iconicidade   en 
imaxes   do   mesmo   tipo. 

Recoñece   algúns   graos   de 
iconicidade   nunha   serie   de   imaxes. 

Non   é   quen   de   recoñecer   graos 
diferentes   de   iconicidade   nunha 
serie   de   imaxes. 

EPVA   B2.1.3 
Crea   imaxes   con   distintos   graos   de   iconicidade 
baseados   nun   mesmo   tema. 

Crea   de   xeito   orixinal   e   con 
creatividade      imaxes   con   distinto 
grao   de   iconicidade   entre   elas,   sexa 
cal   sexa   o   tema   no   que   se   basean. 

Crea   sobre   un   mesmo   tema   imaxes 
con   distinto   grao   de   iconicidade. 

Crea   algunhas   imaxes   que 
presentan   distinto   grao   de 
iconicidade   entre   elas. 

Non   é   quen   de   crear   imaxes   con 
distinto   grao   de   iconicidade. 

EPVA   B2.2.1 
Distingue   símbolos   de   iconas. 

Recoñece   e   identifica   perfectamente 
símbolos   e   iconas   en   distintas 
imaxes,   comprendendo   as   súas 
particularidades   específicas. 

Distingue   correctamente   os 
símbolos   e   as   iconas   presentes   nas 
imaxes   visuais. 

Recoñece   e   identifica   algúns 
símbolos   ou   iconas   en   certo   tipo   de 
imaxes. 

Non   diferencia   os   símbolos   das 
iconas   nas   imaxes. 

EPVA   B2.2.2 
Deseña   símbolos   e   iconas. 

Imaxina   e   proxecta   o   deseño   de 
diferentes   tipos   de   símbolos   e 
iconas   visuais,   con   creatividade   e 
fantasía. 

Crea   deseños   variados   para 
símbolos   e   iconas   visuais. 

Deseña   algún   modelo   para   símbolos 
ou   iconas. 

Non   é   quen   de   realizar   deseños   de 
símbolos   ou   de   iconas. 

EPVA   B2.3.1 
Identifica   e   analiza   os   elementos   que   interveñen 

Identifica   e   analiza   críticamente   os 
distintos   elementos   da   comunicación 

Identifica   correctamente   os 
elementos   que   interveñen   na 

Identifica   algúns   dos   elementos   que 
interveñen   no   proceso   da 

Non   recoñece   os   diferentes 
elementos   da   comunicación   visual. 
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en   actos   de   comunicación   visual. visual,   buscando   exemplos   variados 
en   imaxes   do   seu   entorno. 

comunicación   visual   en   calquera   tipo 
de   imaxe. 

comunicación   visual. 

EPVA   B2.4.1 
Identifica   e   analiza   os   elementos   que   interveñen 
en   actos   de   comunicación   audiovisual. 

Identifica   e   analiza   críticamente   os 
distintos   elementos   da   comunicación 
audiovisual,   buscando   exemplos 
variados   en   imaxes   do   seu   entorno. 

Identifica   correctamente   os 
elementos   que   interveñen   na 
comunicación   audiovisual   en 
calquera   das   súas   manifestacións. 

Identifica   algúns   dos   elementos   que 
interveñen   no   proceso   da 
comunicación   audiovisual. 
 

Non   recoñece   os   diferentes 
elementos   da   comunicación 
audiovisual. 

EPVA   B2.4.2. 
Distingue   a   función   ou   funcións   que   predominan 
en   mensaxes   visuais   ou   audiovisuais. 

Identifica   e   analiza   de   xeito   crítico   as 
funcións   predominantes   nas 
mensaxes,   tanto   visuais   como 
audiovisuais,   e   busca   outros 
exemplos   representativos. 

Identifica   correctamente   a   función   ou 
funcións   predominantes   en   calquera 
imaxe.  

Identifica   algunhas   das   funcións   das 
imaxes. 

Non   recoñece   nin   distingue   as 
funcións   que   predominan   nas 
mensaxes   visuais   ou   audiovisuais. 

EPVA   B2.5.1. 
Deseña   un   cómic   utilizando   adecuadamente 
viñetas   e   lendas,   globos,   liñas   cinéticas   e 
onomatopeas. 

Deseña   con   creatividade   un   cómic 
orixinal,   sacando   o   máximo   partido 
aos   elementos   e   recursos   gráficos 
propios   dese   medio. 

Deseña   un   cómic   empregando 
correctamente   os   medios   gráficos   e 
recursos   expresivos   máis 
apropiados. 

Deseña   un   cómic   empregando 
algúns   dos   recursos   gráficos 
característicos   do   medio. 

Non   sabe   empregar   os   recursos 
gráficos   característicos   do   cómic. 

 
 

BLOQUE   3   DEBUXO   TÉCNICO     

EPVA   B3.1.1 
Traza   as   rectas   que   pasan   por   cada   par   de 
puntos,   usando   a   regra   con   precisión. 

Traza   rectas   con   limpeza,   pulcritude 
e   precisión,   a   partir   de   dous   puntos 
dados. 

Traza   rectas   que   pasan   por   dous 
puntos   con   bastante   precisión. 

Traza   rectas   que   pasan   por   dous 
puntos   dados,   aínda   que   con   certa 
inexactitude. 

Traza   as   rectas   que   pasan   por   dous 
puntos   con   moi   pouca   limpeza   e   con 
erros   de   precisión. 

EPVA   B3.2.1 
Traza   rectas   paralelas,   transversais   e 
perpendiculares   a   outra   dada,   que   pasen   por 
puntos   definidos,   utilizando   escuadra   e   cartabón 
con   suficiente   precisión. 

Emprega   os   instrumentos   de   debuxo 
técnico   con   destreza   e   perfeción   no 
trazado   de   rectas   paralelas, 
transversais   e   perpendiculares   a 
outra   dada. 

Emprega   correctamente   os 
instrumentos   de   debuxo   técnico   para 
trazar   rectas   paralelas,   transversais 
e   perpendiculares   a   outra   dada. 

Emprega   os   instrumentos   de   debuxo 
técnico   con   algunha   dificultade   no 
trazado   de   rectas   paralelas, 
transversais   e   perpendiculares   a 
outra   dada. 

Amosa   moitas   dificultades   no   uso 
dos   instrumentos   de   debuxo   técnico 
para      trazar   rectas   paralelas, 
transversais   e   perpendiculares   a 
outra   dada. 

EPVA   B3.3.1 
Constrúe   unha   circunferencia   lobulada   de   seis 
elementos,   utilizando   o   compás. 

Emprega   o   compás   con   soltura   e 
destreza   na   construción   dunha 
circunferencia   lobulada   de   seis 
elementos. 

Constrúe   correctamente   co   compás 
unha   circunferencia   lobulada   de   seis 
elementos. 

Emprega   o   compás   con   algunha 
dificultade   na   construción   dunha 
circunferencia   lobulada   de   seis 
elementos. 

Non   é   quen   de   empregar   o   compás 
para   construir   unha   circunferencia 
lobulada   de   seis   elementos. 
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EPVA   B3.4.1 
Divide   a   circunferencia   en   seis   partes   iguais, 
usando   o   compás,   e   debuxa   coa   regra   o 
hexágono   regular   e   o   triángulo   equilátero   que   se 
posibilita. 

Emprega   o   compás   con   soltura   e 
destreza   na   construción   dun 
triángulo   equilátero   ou   dun 
hexágono   regular   a   partir   dunha 
circunferencia. 

Constrúe   correctamente   co   compás 
un   triángulo   equilátero   ou   un 
hexágono   regular   a   partir   dunha 
circunferencia   dada. 

Emprega   o   compás   con   algunha 
dificultade   na   construción   dun 
triángulo   equilátero   ou   un   hexágono 
regular   a   partir   dunha   circunferencia. 

Non   é   quen   de   empregar   o   compás 
para   construir   un   triángulo   equilátero 
ou   un   hexágono   regular   a   partir 
dunha   circunferencia. 

EPVA   B3.5.1 
Suma   ou   resta   segmentos,   sobre   unha   recta, 
medindo   coa   regra   ou   utilizando   o   compás. 

Emprega   os   instrumentos   de   debuxo 
técnico   con   destreza   e   precisión 
para   sumar   e   restar   segmentos 
sobre   unha   recta,   sexa   con   regra   ou 
con   compás. 

Emprega   correctamente   os 
instrumentos   de   debuxo   técnico 
para   sumar   e   restar   segmentos 
sobre   unha   recta. 

Suma   e   resta   segmentos   sobre   unha 
recta,   aínda   que   con   algunha 
dificultade   no   emprego   da   regra   ou 
do   compás. 

Non   sabe   sumar   ou   restar 
segmentos   sobre   unha   recta,   nin 
coa   axuda   da   regra   nin   co   compás. 

EPVA   B3.6.1 
Traza   a   mediatriz   dun   segmento   utilizando 
compás   e   regra,   e   tamén   con   regra,   escuadra   e 
cartabón. 

Traza   a   mediatriz   de   calquera 
segmento   con   limpeza,   exactitude   e 
precisión   ao   empregar   os 
instrumentos   de   debuxo   técnico. 

Traza   correctamente   a   mediatriz   dun 
segmento   con   axuda   dos 
instrumentos   de   debuxo   técnico. 

Traza   a   mediatriz   dun   segmento   con 
algunha   dificultade   no   manexo   dos 
utensilios   de   debuxo   técnico. 

Comete   erros   de   trazado   e/ou 
precisión   na   construción   da 
mediatriz   dun   segmento,   ou   non 
sabe   cómo   levala   a   cabo. 

EPVA   B3.7.1 
Divide   un   segmento   en   partes   iguais,   aplicando 
o   Teorema   de   Thales. 

Aplica   correctamente   o   Teorema   de 
Thales   na   división   dun   segmento   en 
partes   iguais,   realizando   o   trazado 
con   moita   precisión   e   exactitude. 

Aplica   o   Teorema   de   Thales   na 
división   dun   segmento   en   partes 
iguais,   realizando   o   trazado   con 
bastante   precisión. 

Divide   un   segmento   en   partes   iguais 
aplicando   o   Teorema   de   Thales,   con 
algunha   imprecisión   no   trazado. 

Non   sabe   aplicar   o   Teorema   de 
Thales   na   división   dun   segmento   en 
partes   iguais. 

EPVA   B3.7.2 
Escala   un   polígono   aplicando   o   Teorema   de 
Thales. 

Aplica   axeitadamente   o   Teorema   de 
Thales   para   escalar   un   polígono, 
realizando   o   trazado   con   moita 
precisión   e   exactitude. 

Aplica   o   Teorema   de   Thales   para 
escalar   un   polígono,   realizando   o 
trazado   con   bastante   precisión. 

Escala   un   polígono   aplicando   o 
Teorema   de   Thales,   con   algunha 
imprecisión   no   trazado. 

Non   sabe   aplicar   o   Teorema   de 
Thales   para   escalar   un   polígono. 

EPVA   B3.8.1 
Explica,   verbalmente   ou   por   escrito,   os 
exemplos   máis   comúns   de   lugares   xeométricos. 

Comprende,   analiza   e   explica 
perfectamente   calquera   tipo   de   lugar 
xeométrico,   buscando   e 
comparando   entre   sí   diferentes 
exemplos. 

Explica   correctamente   exemplos 
comúns   de   lugares   xeométricos. 

Explica   algún   exemplo   de   lugar 
xeométrico. 

Non   comprende   nin   sabe   explicar   o 
concepto   de   lugar   xeométrico. 

EPVA   B3.9.1 
Identifica   os   ángulos   de   30º,   45º,   60º   e   90º   na 
escuadra   e   cartabón. 

Recoñece   e   identifica   perfectamente 
tódolos   ángulos   presentes   na 
escuadra   e   no   cartabón. 

Identifica   os   principais   ángulos   que 
forman   a   escuadra   e   o   cartabón. 

Identifica   algúns   ángulos   na 
escuadra   e   no   cartabón. 

Non   sabe   identificar   os   ángulos   da 
escuadra   e/ou   do   cartabón. 

EPVA   B3.10.1 
Suma   ou   resta   ángulos   positivos   ou   negativos 

Realiza   con   pulcritude   e   precisión 
sumas   e   restas   de   calquera   tipo   de 

Realiza   correctamente   sumas   e 
restas   de   ángulos   cos   instrumentos 

Realiza   con   bastante   correción 
sumas   ou   restas   de   ángulos   con 

Non   sabe   sumar   ou   restar   ángulos 
con   axuda   de   regra   e   compás. 
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con   regra   e   compás. ángulo,   empregando   con   soltura   e 
destreza   os   instrumentos   de   debuxo 
técnico   axeitados. 

de   debuxo   técnico   axeitados. regra   e   compás. 

EPVA   B3.11.1 
Constrúe   a   bisectriz   dun   ángulo   calquera,   con 
regra   e   compás. 

Realiza   con   pulcritude   e   precisión   a 
bisectriz   de   calquera   tipo   de   ángulo, 
empregando   con   soltura   e   destreza 
os   instrumentos   de   debuxo   técnico. 

Realiza   correctamente   a   bisectriz   de 
diferentes   ángulos   cos   instrumentos 
de   debuxo   técnico   axeitados. 

Realiza   con   bastante   correción   a 
bisectriz   de   varios   ángulos   con   regra 
e   compás. 

Non   é   quen   de   realizar 
correctamente   a   construción   da 
bisectriz   dun   ángulo. 

EPVA   B3.12.1 
Clasifica   calquera   triángulo,   observando   os   seus 
lados   e   os   seus   ángulos. 

Clasifica   sen   erro   calquera   triángulo 
utilizando   os   mecanismos 
necesarios   para   determinar   a 
medida   dos   seus   lados   e   dos   seus 
ángulos. 

Ten   clara   a   clasificación   da   meirande 
parte   de   triángulos   e   é   quen   de 
observar   os   seus   lados   e   os   seus 
ángulos   para   sacar   unha   conclusión, 
aínda   que   en   casos   illados   pode 
errar. 

Pode   clasificar   unha   parte   dos 
triángulos   pola   observación   dos 
seus   lados,   amosando   dificultades 
para   comprobar   as   medidas   de 
lados   e   ángulos. 

Coñece   só   un   ou   dous   tipos   de 
triángulo   polo   seu   nome,   non   sendo 
capaz   de   recoñecer   nin   de   clasificar 
os   demais   nin   de   empregar   ningún 
método   para   chegar   a   clasificalo. 

EPVA   B3.13.1 
Constrúe   un   triángulo   coñecendo   dous   lados   e 
un   ángulo,   ou   dous   ángulos   e   un   lado,   ou   os 
seus   tres   lados,   utilizando   correctamente   as 
ferramentas. 

Comprende   e   resolve   sempre   con 
correción   e   absoluta   precisión   a 
construción   de   triángulos   coñecendo 
dous   lados   e   un   ángulo,   ou   dous 
ángulos   e   un   lado,   ou   os   tres   lados. 

Comprende   a   maioría   das 
construcións   e      resolve 
correctamente   os   exercicios   de 
construción   de   triángulos   coñecendo 
dous   lados   e   un   ángulo,   os   dous 
ángulos   e   un   lado   ou   os   tres   lados. 

Constrúe   sen   dificultade   os 
triángulos   dados   os   tres   lados,   pero 
comete   algúns   erros   na   construción 
de   triángulos   cando   un   dos   datos   é 
un   ángulo,   xa   que   non   manexa   as 
ferramentas   con   precisión. 

Só   é   capaz   de   construir   triángulos 
coñecendo   os   tres   lados   e   amosa 
dificultades   para   manexar   as 
ferramentas,   resolvendo   estes   casos 
con   moitas   imprecisións.. 

EPVA   B3.14.1 
Determina   o   baricentro,   o   incentro   ou   o 
circuncentro   de   calquera   triángulo,   construíndo 
previamente   as   medianas,   bisectrices   ou 
mediatrices   correspondentes. 

Determina   sen   dificultade   os   tres 
puntos   notables   de   calquera 
triángulo   utilizando   con   moita 
precisión   as   ferramentas   na 
construción   das   medianas, 
bisectrices   ou   mediatrices. 

Determina   os   tres   puntos   notables 
do   triángulo   aínda   que   a   construción 
de   medianas,   bisectrices   e 
mediatrices   delata   certas   dificultades 
non   manexo   das   ferramentas.  

Determina   algún   dos   tres   puntos 
notables   do   triángulo   na   maioría   dos 
casos,   aínda   que   amosa   dificultades 
no   trazado   de   medianas   e 
mediatrices. 

É   incapaz   de   determinar   dous   ou   os 
tres   puntos   notables   xa   que   non   é 
quen   de   trazar   as   medianas   nin   as 
mediatrices   dos   lados. 

EPVA   B3.15.1 
Debuxa   un   triángulo   rectángulo   coñecendo   a 
hipotenusa   e   un   cateto. 

Utiliza   a   construción   do   ángulo   recto 
para   debuxar   triángulos   rectángulos 
e   diferencia   claramente   a   hipotenusa 
e   os   catetos. 

Debuxa   triángulos   rectángulos   coa 
axuda   da   escuadra   e   recoñece   a 
hipotenusa   e   os   catetos. 

Debuxa   triángulos   rectángulos   con 
imprecisión   e   ás   veces   confunde   a 
hipotenusa   e   os   catetos. 

Amosa   moitas   dificultades   para 
distinguir   a   hipotenusa   do   cateto   nun 
triángulo   rectángulo   e   non   manexa 
as   ferramentas   coa   precisión 
necesaria   para   obter   un   ángulo 
recto. 

EPVA   B3.16.1 
Clasifica   correctamente   calquera   cuadrilátero. 

Coñece   perfectamente   a 
clasificación   dos   cuadriláteros   e 

Coñece   a   clasificación   dos 
cuadriláteros   e   distíngueos   na   súa 

É   quen   de   clasificar   os   cuadriláteros 
máis   recoñecibles   pero   ten 

Non   é   quen   de   distinguir   un   cadrado 
dun   rombo,   por   exemplo,   xa   que   non 
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distíngueos   sen   erro   enunciando 
todas   e   cada   unha   das   súas 
particularidades. 

maioría   a   simple   vista,   grazas   a 
algunha   das   características   que   os 
distingue. 

dificultades   para   recoñecer   outros, 
pois   descoñece   ou   non   recorda   as 
súas   propiedades. 

sabe   observar   lados,   ángulos   ou 
diagonais   destas   figuras. 

EPVA   B3.17.1 
Constrúe   calquera   paralelogramo,   coñecendo 
dous   lados   consecutivos   e   unha   diagonal. 

Constrúe   calquera   paralelogramo 
colocando   todos   os   datos 
correctamente   e   manexando   con 
precisión   os   instrumentos   de 
debuxo. 

Constrúe   a   meirande   parte   dos 
paralelogramos   a   partir   dos   datos 
pero   con   certas   imprecisións   no 
trazado. 

Constrúe   algúns   paralelogramos   con 
certas   imprecisións   e   o   no   resto   non 
é   capaz   de   colocar   os   datos 
correctamente. 

Non   acerta   a   colocar   os   datos 
correctamente   para   debuxar   os 
paralelogramos. 

EPVA   B3.18.1 
Clasifica   correctamente   calquera   polígono   de 
tres   a   cinco   lados,   diferenciando   claramente   se   é 
regular   ou   irregular. 

Comprende   e   é   quen   de   verificar   en 
todo   momento   a   regularidade   ou   non 
dun   polígono,   así   como   de   clasificalo 
polo   seu   número   de   lados. 

Clasifica   correctamente   os   polígonos 
de   tres   a   cinco   lados,   diferenciando 
correctamente   entre   os   regulares   e 
os   irregulares   na   maioría   dos   casos.  

Clasifica   os   polígonos   regulares   de 
tres   a   cinco   lados   con   algunha 
dificultade,   e   diferencia   se   é   regular 
ou   irregular   só   en   casos   moi 
evidentes. 

Ten   dificultades   para   clasificar   os 
polígonos   de   tres   a   cinco   lados   e 
tampouco   é   quen   de   diferenciar   se   é 
regular   ou   irregular. 

EPVA   B3.19.1 
Constrúe   correctamente   polígonos   regulares   de 
ata   cinco   lados,   inscritos   nunha   circunferencia. 

Coñece   e   aplica   con   perfección   os 
métodos   de   construción   de 
polígonos   regulares   de   ata   cinco 
lados   a   partir   da   circunferencia, 
manexando   as   ferramentas   con 
extremada   precisión. 

Constrúe   con   bastante   correción 
polígonos   de   ata   cinco   lados 
inscritos   na   circunferenica, 
amosando   algunha   pequena 
deficiencia   no   uso   das   ferramentas. 

Constrúe   con   axuda   os   polígonos   de 
ata   cinco   lados   inscritos   na 
circunferencia   e   amosa   algunhas 
dificultades   na   utilización   das 
ferramentas. 

Constrúe   os   polígonos   máis   sinxelos 
(triángulo   ,   hexágono   e   cadrado) 
pero   non   é   capaz   de   construir   os 
demais,   amosando   verdadeiras 
dificultades   na   comprensión   da 
construción   e   no   manexo   dos 
instrumentos. 

 
 
3º   ESO 

BLOQUE   1   EXPRESIÓN   PLÁSTICA     

EPVA   B1.1.1 
Crea   composicións   aplicando   procesos   creativos 
sinxelos,   mediante   propostas   por   escrito, 
axustándose   aos   obxectivos   finais. 

Aplica   e   desenvolve   con   eficacia 
tódalas   fases   dun   proceso   creativo, 
creando   composicións   orixinais   a 
partir   de   propostas   escritas.   Estuda 
e   analiza   críticamente   outras 
posibles   solucións,   antes   de   chegar 
ao   resultado   final. 

Crea   as   súas   composicións 
aplicando   con   acerto   os   diferentes 
pasos   do   proceso   creativo, 

Resolve   correctamente   algunha   das 
fases   dun   proceso   creativo,   aínda 
que   non   todas,   aplicado   a 
composicións   a   partir   de   propostas 
por   escrito. 

Non   sabe   distinguir   nin   aplicar   as 
diferentes   fases   que   forman   parte   do 
proceso   creativo. 

 
CURSO   2017   -   2018 8 



  
DEPARTAMENTO   DE   ARTES   PLÁSTICAS  PROGRAMACIÓN   DIDÁCTICA

 
 

ANEXO   :   ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE   E   NIVEIS   DE   ADQUISICIÓN 
 

Estándar   de   aprendizaxe Acadado   con   excelencia Acadado Acadado   parcialmente Sen   acadar 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   1 
 

EPVA   B1.1.2 
Coñece   e   aplica   métodos   creativos   para   a 
elaboración   de   deseño   gráfico,   deseños   de 
produto,   moda   e   as   súas   múltiples   aplicacións. 

Investiga,   analiza   e   experimenta   con 
diferentes   métodos   creativos   na 
elaboración   de   deseños   en   distintos 
campos   de   aplicación. 

Coñece   e   emprega   varios   métodos 
creativos   diferentes   para   elaborar 
deseños   aplicados   a   diferentes 
ámbitos. 

Coñece   algún   método   creativo   e 
sabe   aplicalo   na   produción   dalgún 
deseño. 

Non   coñece   métodos   creativos   que 
poida   aplicar   nos   seus   deseños. 

EPVA   B1.2.1 
Reflexiona   e   avalía,   oralmente   e   por   escrito,   o 
proceso   creativo   propio   e   alleo   desde   a   idea 
inicial   ata   a   execución   definitiva. 

Estuda,   comprende   e   analiza   de 
xeito   crítico   calquera   das   fases   que 
forman   parte   dun   proceso   creativo. 

Reflexiona,   compara   e   amosa   a   súa 
opinión   sobre   diferentes   exemplos 
de   procesos   creativos. 

Comprende   e   explica,   oralmente   ou 
por   escrito,   a   lo   menos   un   exemplo 
de   proceso   creativo. 

Non   comprende   nin   sabe   distinguir 
os   diferentes   pasos   que   forman 
parte   dun   proceso   creativo. 

EPVA   B1.3.1 
Comprende   e   emprega   os   niveis   de   iconicidade 
da   imaxe   gráfica,   elaborando   bosquexos, 
apuntamentos   e   debuxos   esquemáticos, 
analíticos   e   miméticos. 

Comprende,   investiga   e   analiza   os 
niveis   de   iconicidade   da   imaxe 
gráfica,   e   aplica   calquera   deles   na 
reprodución   de   modelos   a   partir   do 
natural. 

Comprende   e   emprega   os   niveis   de 
iconicidade   das   imaxes   gráficas, 
aplicando   varios   diferentes   na 
realización   de   debuxos. 

Comprende   e   emprega   algún   dos 
niveis   de   iconicidade   das   imaxes 
gráficas,   aplicando   algúns   na 
realización   de   debuxos. 

Non   sabe   distinguir   diferentes   niveis 
de   iconicidade   nas   imaxes   gráficas. 

EPVA   B1.4.1 
Utiliza   con   propiedade   as   técnicas   gráfico 
plásticas   coñecidas,   aplicándoas   de   forma 
axeitada   ao   obxectivo   da   actividade. 

Aplica   en   cada   actividade   a   técnica 
máis   conveniente,   tras   un   proceso 
de   investigación   e   análise   crítica. 

Utiliza   correctamente   nas   súas 
composicións   calquera   das   técnicas 
gráfico-plásticas   coñecidas. 

Emprega   con   suficiente   corrección 
algunhas   técnicas   gráfico   plásticas 
para   desenvolver   as   actividades   que 
se   propoñen. 

Non   escolle   a   técnica   máis   axeitada 
á   hora   de   resolver   as   actividades 
propostas. 

EPVA   B1.4.2 
Utiliza   o   lapis   de   grafito   e   de   cor,   creando   o 
claroscuro   en   composicións   figurativas   e 
abstractas,   aplicando   o   lapis   en   superficies 
homoxéneas   ou   degradadas. 

Crea   con   eficiencia   efectos   de 
claroscuro   en   calquera   tipo   de 
composición,   experimentando 
creativamente   coas   múltiples 
posibilidades   expresivas   do   lapis 
como   ferramenta   de   traballo. 

Utiliza   correctamente   os   distintos 
tipos   de   lapis   para   crear   efectos   de 
claroscuro   nas   composicións 
plásticas. 

Acada   un   certo   efecto   de   claroscuro 
coa   aplicación   do   lapis   de   grafito. 

Aplica   o   lapis   de   grafito   ou   de   cor 
nas   súas   composicións,   mais   non 
acada   o   efecto   de   claroscuro 
buscado. 

EPVA   B1.4.3 
Experimenta   coas   témperas,   aplicando   a   técnica 
de   diferentes   formas   (pincel,   esponxa,   goteo, 
distinto   grao   de   humidade,   estampaxe,   etc),   e 
valorando   as   posibilidades   expresivas   segundo 
o   grao   de   opacidade   e   a   creación   de   texturas 
visuais   cromáticas. 

Investiga,   experimenta   e   crea   obras  
plásticas   expresivas,   orixinais   e 
creativas   coas      témperas, 
mesturando   diversas   formas   de 
aplicación   da   técnica. 

Aplica   as   témperas   de   diferentes 
maneiras,   creando   composicións 
que   destacan   pola   súa 
expresividade. 

Emprega   as   témperas   de   xeito 
correcto,   aínda   que   sen   introducir 
variacións   na   súa   aplicación   técnica. 

Mostra   pouca   habilidade   e   interese 
no   manexo   das   témperas   e   a   súa 
aplicación. 

EPVA   B1.4.4 
Utiliza   o   papel   como   material,   manipulando, 
rasgando   ou   pregando,   creando   texturas   visuais 

Investiga   e   experimenta   coas 
múltiples   posibilidades   expresivas 
que   ofrece   o   papel   como   material, 

Emprega   o   papel   como   material 
expresivo   nas   súas   creacións  
plásticas,   creando   texturas   visuais   e 

Emprega   o   papel   como   material 
plástico,   creando   algunhas 
composicións   nas   que   se   aprecian 

Emprega   o   papel   con   pouca 
destreza,   de   xeito   que   as   solucións 
formais   resultantes   non   mostran 
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e   táctiles   para   crear   composicións,   colaxes 
matéricas   e   figuras   tridimensionais. 

creando   composicións   visuais   ou 
volumes,   e   aportando   solucións 
persoais   creativas. 

táctiles. texturas   visuais   ou   táctiles. texturas,   nin   visuais   nin   táctiles. 

EPVA   B1.4.5 
Crea   co   papel   recortado   formas   abstractas   e 
figurativas,   compoñendo   con   fins   ilustrativos, 
decorativos   ou   comunicativos. 

Experimenta   coas   posibilidades 
expresivas   do   papel   recortado, 
creando   figuras   orixinais   e   creativas, 
aplicables   aos   distintos   ámbitos   do 
deseño. 

Crea   composicións   figurativas   e 
abstractas   de   varios   tipos, 
empregando   a   técnica   do   papel 
recortado. 

Emprega   o   papel   recortado   como 
técnica   para   elaborar   algunha   figura 
plástica,   ou   figurativa   ou   abstracta. 

Mostra   pouca   destreza   coa   técnica 
do   papel   recortado,   polo   que   o 
resultado   non   acada   formas   de 
interese,   dende   o   punto   de   vista 
gráfico-plástico. 

EPVA   B1.4.6 
Aproveita   materiais   reciclados   para   elaborar 
obras   de   forma   responsable   co   medio   e 
aproveitando   as   súas   calidades 
gráfico-plásticas. 

Mostra   unha   actitude   crítica   e 
consciente   na   escolla   de   materiais 
reciclados   para   levar   a   cabo   as   súas 
creacións,   sacando   o   máximo 
partido   ás   súas   cualidades   plásticas. 

Emprega   materiais   reciclados   nas 
súas   composicións,   potenciando 
algunha   das   súas   cualidades 
expresivas. 

Emprega   algún   material   de   reciclaxe 
como   parte   integrante   dalgunha 
composición. 

Non   emprega   case   nunca   materiais 
reciclados   nas   súas   creacións 
plásticas. 

EPVA   B1.4.7 
Mantén   o   seu   espazo   de   traballo   e   o   seu 
material   en   orde   e   estado   perfectos,   e   lévao   á 
aula   cando   debe   para   a   elaboración   das 
actividades. 

Traballa   sempre   respectando   ao 
máximo   os   criterios   de   orde,   limpeza 
e   pulcritude,   tanto   no   traballo   diario 
de   aula   como   na   xestión   do   material. 

Traballa   con   bastante   orde,   limpeza 
e   pulcritude,   e   mantén   en   bo   estado 
o   seu   material. 

Non   sempre   mantén   en   orde   e 
limpeza   o   seu   material   e   espazo   de 
traballo. 

Case   nunca   ten   o   material   necesario 
para   desenvolver   as   actividades 
prácticas,   nin   o   mantén   en   bo   estado 
de   conservación. 

EPVA   B1.5.1 
Realiza   modificacións   da   cor   e   as   súas 
propiedades,   empregando   técnicas   propias   da 
cor   pigmento   e   da   cor   luz,   aplicando   as   TIC, 
para   expresar   sensacións   en   composicións 
sinxelas. 

Investiga,   analiza   e   experimenta   coa 
aplicación   da   cor   e   as   súas 
propiedades   expresivas,   que 
emprega   para   potenciar   o   valor 
plástico   das   súas   creacións 
persoais,   tanto   en   formato   matérico 
como   empregando   as   TIC   como 
ferramenta   de   traballo. 

Experimenta   coas   cores   primarias   e 
secundarias   en   composicións 
plásticas   variadas,   aplicando 
técnicas   da   cor   pigmento   nas 
solucións   matéricas   e   aplicando   as 
TIC   en   solucións   con   formato   dixital. 

Identifica   cor   luz   e   cor   pigmento   e 
aplica   algunha   das   súas 
propiedades   en   traballos   propios, 
que   amosan   certa   expresividade. 

Non   sabe   distinguir   entre   síntese 
aditiva   e   substractiva,   e   aplica   a   cor 
de   xeito   monótono   e   pouco   creativo, 
sen   experimentar   coas   técnicas. 

EPVA   B1.5.2 
Representa   con   claroscuro   a   sensación   espacial 
de   composicións   volumétricas   sinxelas. 

Crea   con   eficiencia   a   sensación 
espacial   mediante   o   claroscuro   en 
diferentes   tipos   de   composicións 
volumétricas,   experimentando 
creativamente   coas   múltiples 
posibilidades   expresivas   da   cor. 

Utiliza   axeitadamente   a   cor   para 
crear   efectos   de   claroscuro   en 
composicións   volumétricas   sinxelas. 

Acada   un   certo   efecto   de   claroscuro 
coa   aplicación   da   cor   en 
composicións   volumétricas   sinxelas. 

Aplica   a   cor   nas   súas   composicións 
volumétricas,   mais   non   acada   o 
efecto   de   sensación   espacial 
buscado   co   claroscuro. 

EPVA   B1.5.3 Combina   o   uso   creativo   da   cor   con Realiza   composicións   abstractas Coñece   e   combina   algunhas Non   coñece   diferentes   técnicas      de 
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Realiza   composicións   abstractas   con   diferentes 
técnicas   gráficas   para   expresar   sensacións   por 
medio   do   uso   da   cor. 

tódolos   elementos   e   recursos   visuais 
que   coñece   para   compoñer   imaxes 
abstractas   que   transmiten 
emotividade   e   sentimentos   diversos, 
investigando   de   xeito   autónomo 
coas   técnicas   para   chegar   a 
resultados   orixinais   e   novedosos. 

que   destacan   pola   emotividade   que 
transmiten,   aplicando   a   cor   de   xeito 
creativo   mediante   diversas   técnicas. 

técnicas   de   aplicación   da   cor   para 
compoñer   imaxes   abstractas   que 
resultan   ter   certa   emotividade. 

aplicación   da   cor,   realizando 
composicións   ríxidas   onde   non   se 
percibe   emoción   algunha. 

 
 

BLOQUE   2   COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL     

EPVA   B2.1.1 
Analiza   as   causas   polas   que   se   produce   unha 
ilusión   óptica   aplicando   coñecementos   dos 
procesos   perceptivos. 

Coñece,   comprende   e   analiza   o   por 
qué   das   ilusións   ópticas   e   os 
procesos   perceptivos   que   as   fan 
posibles,   investigando   e   buscando 
exemplos   nas   expresións   artísticas. 

Coñece   os   procesos   perceptivos   e 
as   ilusións   ópticas   máis   habituais, 
sendo   quen   de   explicar   as   causas 
que   as   provocan. 

Coñece   algunhas   ilusións   ópticas, 
mais   non   comprende   os 
mecanismos   de   percepción   visual 
que   as   producen. 

Non   posúe   os   coñecementos 
perceptivos   suficientes   para 
comprender   o   fenómeno   das   ilusións 
ópticas. 

EPVA   B2.2.1 
Identifica   e   clasifica   ilusións   ópticas   segundo   as 
leis   da   Gestalt. 

Estuda   e   investiga   diversos   tipos   de 
ilusións   ópticas,   clasificándoas   en 
base   ás   leis   da   Gestalt   e   realizando 
unha   análise   comparativa   entre   elas. 

Coñece   os   principais   tipos   de 
ilusións   ópticas   segundo   as   leis   da 
Gestalt   e   identifica   correctamente 
calquera   delas. 

Coñece   algúns   tipos   de      ilusións 
ópticas   segundo   as   leis   da   Gestalt, 
identificando   algunhas   delas. 

Non   comprende   as   leis   da   Gestalt, 
polo   que   non   sabe   identificar   e 
clasificar   as   ilusións   ópticas. 

EPVA   B2.2.2 
Deseña   ilusións   ópticas   baseándose   nas   leis   da 
Gestalt. 

Elabora   composicións   creativas   e 
orixinais   con   deseños   baseados   nas 
leis   da   Gestalt,   de   xeito   que   se 
perciban   efectos   de   ilusións   ópticas 
que   funcionen   visualmente. 

Realiza   diferentes   deseños 
compositivos   con   ilusións   ópticas 
baseadas   nas   leis   da   Gestalt. 

Deseña   composicións   nas   que   se 
percibe   algún   efecto   óptico,   tendo   en 
conta   algunha   das   principais   leis   da 
Gestalt. 

Non   coñece   as   leis   da   Gestalt,   polo 
que   non   sabe   facer   deseños   onde 
apareza   algunha   ilusión   óptica. 

EPVA   B2.3.1 
Elabora   unha   animación   con   medios   dixitais   e/ou 
analóxicos. 

Elabora   unha   ou   varias   animacións 
que   destacan   pola   súa   orixinalidade 
e   atractivo   visual,   empregando 
tódolos   recursos   e   efectos   visuais 
que   coñece,   tanto   en   formato 
analóxico   como   en   formato   dixital. 

Crea   unha   animación   que   amosa 
algún   efecto   interesante   e   cunha 
boa   execución   técnica,   en   formato 
analóxico   e/ou   dixital. 

Logra   elaborar   unha   animación   en 
formato   analóxico   ou   en   formato 
dixital,   aínda   que   pobre   visualmente 
e   cunha   resolución   técnica   regular. 

Non   é   quen   de   realizar   unha 
animación,   nin   empregando   medios 
analóxicos   nin   cos   dixitais. 

EPVA   B2.4.1 
Distingue   significante   e   significado   nun   signo 

Identifica,   compara   e   analiza 
críticamente   as   similitudes   e 

Recoñece   e   identifica   perfectamente 
significado   e   significante   en   calquera 

Recoñece   o   significante   e   o 
significado   do   signo   visual   só 

Non   sabe   distinguir   entre   o 
significante   e   o   significado   dun   signo 
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visual. diferenzas   entre   significante   e 
significado   dun   signo   visual. 

tipo   de   signo   visual.  nalgúns   casos   ben   recoñecibles. visual. 

EPVA   B2.5.1 
Realiza   a   lectura   obxectiva   dunha   imaxe: 
identifica,   clasifica   e   describe   os   seus 
elementos. 

Realiza   perfectamente   a   lectura 
obxectiva   de   calquera   imaxe, 
levando   a   cabo   unha   análise   crítica 
e   rigurosa   dos   seus   elementos,   e 
buscando   outros   exemplos 
alternativos. 

Realiza   correctamente   a   lectura 
obxectiva   de   calquera   imaxe. 

Realiza   unha   lectura   obxectiva 
parcial   na   identificación   dos 
elementos   dunha   imaxe. 

Non   sabe   realizar   lecturas 
obxectivas   das   imaxes. 

EPVA   B2.5.2 
Analiza   unha   imaxe   mediante   unha   lectura 
subxectiva:   identifica   os   elementos   de 
significación,   narrativos   e   as   ferramentas   visuais 
utilizadas,   saca   conclusións   e   interpreta   o   seu 
significado. 

Realiza   perfectamente   a   lectura 
subxectiva   de   calquera   imaxe, 
levando   a   cabo   unha   análise   crítica 
e   rigurosa   dos   seus   elementos, 
facendo   unha   interpretación   persoal 
e   buscando   outros   exemplos 
alternativos. 

Realiza   correctamente   a   lectura 
subxectiva   de   calquera   imaxe, 
facendo   unha   interpretación   persoal 
do   seu   significado. 

Realiza   unha   lectura   subxectiva 
parcial   dunha   imaxe,   identificando 
só   algúns   dos   elementos   que 
interveñen   no   proceso   de 
significación. 

Non   sabe   realizar   lecturas 
subxectivas   das   imaxes. 

EPVA   B2.6.1 
Deseña,   en   equipo,   mensaxes   visuais   e 
audiovisuais   con   distintas   funcións,   utiliza 
distintas   linguaxes   e   códigos,   segue   de   xeito 
ordenado   as   fases   do   proceso   (guión   técnico, 
storyboard,   realización,   etc),   e   valora   de   xeito 
crítico   os   resultados. 

Participa   de   xeito   moi   activo, 
consciente   e   crítico   en   todas   e   cada 
unha   das   fases   que   conforman   o 
proceso   do   traballo   en   equipo, 
aplicado   ao   deseño   de   mensaxes 
visuais   e   audiovisuais   con   distintas 
funcións. 

Colabora   e   leva   a   cabo   con 
correción   a   súa   aportación   persoal 
ao   proceso   de   traballo   en   equipo, 
aplicado   ao   deseño   de   mensaxes 
visuais   e   audiovisuais   con   distintas 
funcións. 

Colabora   nalgún   aspecto,   aínda   que 
non   en   todos,   das      fases   que 
conforman   o   proceso   do   traballo   en 
equipo,   aplicado   ao   deseño   de 
mensaxes   visuais   e   audiovisuais. 

Non   colabora   nin   participa   nos 
procesos   de   traballo   en   equipo   para 
elaborar   mensaxes   visuais   e 
audiovisuais   con   distintas   funcións. 

EPVA   B2.6.2 
Distingue   a   función   ou   funcións   que   predominan 
en   mensaxes   visuais   ou   audiovisuais. 

Identifica,   compara   e   analiza   de 
xeito   crítico   as   funcións 
predominantes   nas   mensaxes 
visuais   e   audiovisuais,   buscando 
outros   exemplos   alternativos. 

Recoñece   e   identifica   perfectamente 
as   funcións   predominantes   de 
calquera   mensaxe   visual   ou 
audiovisual. 

Recoñece   só   algunhas   das   funcións 
que   predominan   nas   mensaxes 
visuais   ou   audiovisuais. 

Non   sabe   distinguir   a   función   ou 
funcións   principais   das   mensaxes 
visuais   e   audiovisuais. 

EPVA   B2.7.1 
Identifica   encadramentos   e   puntos   de   vista 
nunha   fotografía. 

Realiza   unha   análise   rigurosa   dos 
elementos   compositivos   básicos   de 
calquera   fotografía,   buscando   e 
estudando   exemplos   do   seu   entorno 
e   imaxinario   visual. 

Identifica   perfectamente   o   encadre   e 
punto   de   vista   de   calquera   tipo   de 
fotografía. 

Identifica   o   encadre   e/ou   o   punto   de 
vista   dunha   fotografía   só   nalgúns 
casos. 

Non   é   quen   de   identificar   o   encadre 
e/ou   punto   de   vista   co   que   foi 
sacada   unha   fotografía. 

EPVA   B2.7.2. Realiza   fotografías   aplicando   as Realiza   fotografías   aplicando   os Realiza   fotografías   onde   se   aprecia As   fotografías   que   realiza   non 
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Realiza   fotografías   con   distintos   encadramentos 
e   puntos   de   vista,   aplicando   diferentes   leis 
compositivas. 

diferentes   leis   compositivas   de   xeito 
variado,   orixinal   e   creativo. 

coñecementos   adquiridos   sobre   as 
leis   compositivas,   o   encadre   e   os 
puntos   de   vista. 

algún   dos   coñecementos   adquiridos 
das   leis   compositivas,   o   encadre   e 
os   puntos   de   vista. 

amosan   distintos   encadres   nin 
respectan   as   leis   compositivas 
básicas. 

EPVA   B2.8.1 
   Identifica   os   recursos   visuais   presentes   en 
mensaxes   publicitarias   visuais   e   audiovisuais. 

Identifica,   compara   e   analiza   de 
xeito   crítico   os   recursos   visuais 
presentes   nas   mensaxes 
publicitarias   visuais   e   audiovisuais, 
buscando   outros   exemplos. 

Recoñece   e   identifica   perfectamente 
os   recursos   visuais   predominantes 
de   calquera   mensaxe   publicitaria 
visual   ou   audiovisual. 

Recoñece   só   algúns   dos   recursos 
visuais   que   predominan   nas 
mensaxes   publicitarias   visuais   ou 
audiovisuais. 

Non   sabe   distinguir   os   recursos 
visuais   presentes   nas   mensaxes 
publicitarias   visuais   e   audiovisuais. 

EPVA   B2.9.1 
Deseña   unha   mensaxe   publicitaria   utilizando 
recursos   visuais   como   as   figuras   retóricas. 

Deseña   mensaxes   publicitarias 
orixinais   e   creativas,   atendendo   ao 
emprego   dun   amplo   abanico   de 
recursos   visuais,   entre   eles   as 
figuras   retóricas. 

Deseña   unha   mensaxe   publicitaria 
empregando   diferentes   recursos 
visuais,   entre   eles   as   figuras 
retóricas. 

Deseña   con   pouca   orixinalidade 
unha   mensaxe   publicitaria   onde   se 
aprecia   o   uso   dalgún   recurso   visual 
específico. 

Non   comprende   nin   sabe   aplicar   os 
recursos   visuais   específicos   da 
linguaxe   publicitaria.  

EPVA   B2.10.1 
Reflexiona   críticamente   sobre   as   obras   de   cine, 
situándoas   no   seu   contexto   e   analizando   a 
narrativa   cinematográfica   en   relación   coa 
mensaxe. 

Realiza   unha   análise   completa   e 
crítica   de   fragmentos   de   obras   de 
cine,   recoñecendo   formalmente   os 
elementos   que   conforman   a   linguaxe 
cinematográfica,   contextualizando   e 
comparando   con   outras   tendencias 
da   época. 

Analiza   fragmentos   de   obras   de 
cine,   sendo   quen   de   contextualizalas 
e   de   recoñecer   formalmente   os 
elementos   que   constitúen   a   linguaxe 
cinematográfica. 

Recoñece   algún   dos   elementos   que 
conforman   a   linguaxe 
cinematográfica,   visualizando 
exemplos   fragmentados   de   obras   de 
cine. 

Non   é   quen   de   recoñecer   os 
elementos   que   conforman   a   linguaxe 
cinematográfica   nas   obras   de   cine. 

EPVA   B2.11.1 
Elabora   documentos   multimedia   para   presentar 
un   tema   ou   proxecto,   empregando   os   recursos 
dixitais   de   xeito   axeitado. 

Elabora   documentos   multimedia   que 
destacan   pola   súa   orixinalidade   e 
atractivo   visual,   empregando   tódolos 
recursos   e   efectos   dixitais   que 
coñece. 

Crea   documentos   multimedia   que 
amosan   algún   efecto   interesante   e 
cunha   boa   execución   técnica. 

Logra   elaborar   algún   documento 
multimedia   en   formato   dixital,   aínda 
que   pobre   visualmente   e   cunha 
resolución   técnica   regular. 

Non   é   quen   de   realizar,   ou   faino   con 
grandes   carencias   técnicas,   un 
documento   multimedia   para 
presentar   un   tema   ou   proxecto. 

 
 

BLOQUE   3   DEBUXO   TÉCNICO     

EPVA   B3.1.1 
Explica   verbalmente   ou   por   escrito   os   exemplos 
máis   comúns   de   lugares   xeométricos   (mediatriz, 
bisectriz,   circunferencia,   esfera,   rectas   paralelas, 

Comprende,   analiza   e   explica 
perfectamente   calquera   tipo   de   lugar 
xeométrico,   buscando   e 
comparando   entre   sí   diferentes 

Explica   correctamente   os   exemplos 
máis   comúns   de   lugares 
xeométricos. 

Explica   algún   exemplo   de   lugar 
xeométrico. 

Non   comprende   nin   sabe   explicar   o 
concepto   de   lugar   xeométrico. 
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planos   paralelos,   etc.) exemplos. 

EPVA   B3.2.1 
Utiliza   correctamente   os   utensilios   de   debuxo 
técnico   para   realizar   trazados   básicos:   mediatriz, 
bisectriz,   teorema   de   Thales,   ángulos,   etc. 

Emprega   os   instrumentos   de   debuxo 
técnico   con   destreza   e   precisión 
para   realizar   calquera   construción 
de   trazados   básicos. 

Emprega   correctamente   os 
instrumentos   de   debuxo   técnico      na 
construción   de   trazados   básicos. 

Atopa   algunhas   dificultades   no 
emprego   dos   instrumentos   de 
debuxo   técnico      á   hora   de   realizar 
construcións   básicas. 

Presenta   moitas   dificultades   no 
emprego   dos   instrumentos   de 
debuxo   técnico,   polo   que   non   é   quen 
de   realizar   trazados   básicos. 

EPVA   B3.3.1 
Identifica   calquera   tipo   de   triángulo   e   coñece   as 
súas   propiedades,   establecendo   a   clasificación 
en   función   dos   lados   ou   dos   ángulos. 

Clasifica   sen   erro   calquera   triángulo 
utilizando   os   mecanismos 
necesarios   para   determinar   a 
medida   dos   seus   lados   e   dos   seus 
ángulos.   Coñece   e   identifica   tamén 
as   súas   propiedades. 

Ten   clara   a   clasificación   da   meirande 
parte   de   triángulos   e   é   quen   de 
observar   os   seus   lados   e   os   seus 
ángulos   para   sacar   unha   conclusión, 
aínda   que   en   casos   illados   pode 
errar.   Coñece   as   principais 
propiedades. 

Pode   clasificar   unha   parte   dos 
triángulos   pola   observación   dos 
seus   lados,   amosando   dificultades 
para   comprobar   as   medidas   de 
lados   e   ángulos. 

Coñece   só   un   ou   dous   tipos   de 
triángulos   polo   seu   nome,   non   sendo 
quen   de   recoñecer   nin   de   clasificar 
os   demais   nin   de   empregar   ningún 
método   para   chegar   a   clasificalos. 

EPVA   B3.4.1 
Constrúe   triángulos   a   partir   de   datos   diferentes: 
coñecendo   varios   lados,   varios   ángulos,      lados   e 
ángulos,   altura,   hipotenusa,   etc. 

Comprende   e   resolve   sempre   con 
correción   e   absoluta   precisión   a 
construción   de   triángulos   coñecendo 
diferentes   datos. 

Comprende   a   maioría   das 
construcións   e      resolve 
correctamente   os   exercicios   de 
construción   de   triángulos   a   partir   de 
diferentes   datos. 

Constrúe   sen   dificultade   os 
triángulos   cando   coñece   os   seus 
lados,   pero   comete   algúns   erros   na 
construción   cando   un   dos   datos   é   un 
ángulo,   xa   que   non   manexa   as 
ferramentas   con   precisión. 

Só   é   capaz   de   construir   triángulos 
coñecendo   os   tres   lados   e   amosa 
dificultades   para   manexar   as 
ferramentas,   resolvendo   estes   casos 
con   moitas   imprecisións. 

EPVA   B3.5.1 
Identifica   e   clasifica   correctamente   calquera 
cuadrilátero,   coñecendo   as   súas   propiedades   e 
características   xeométricas. 

Coñece   perfectamente   a 
clasificación   dos   cuadriláteros   e 
distíngueos   sen   erro   enunciando 
todas   e   cada   unha   das   súas 
particularidades. 

Coñece   a   clasificación   dos 
cuadriláteros   e   distíngueos   na   súa 
maioría   a   simple   vista,   grazas   a 
algunha   das   características   que   os 
distingue. 

É   quen   de   clasificar   os   cuadriláteros 
máis   recoñecibles   pero   ten 
dificultades   para   recoñecer   outros, 
pois   descoñece   ou   non   recorda   as 
súas   propiedades. 

Non   é   quen   de   distinguir 
cuadriláteros   (un   cadrado   dun 
rombo,   por   exemplo),   xa   que   non 
sabe   observar   lados,   ángulos   ou 
diagonais   destas   figuras. 

EPVA   B3.6.1 
Constrúe   cuadriláteros   a   partir   de   datos 
diferentes:   lados,   ángulos,      diagonais,   etc. 

Constrúe   calquera   cuadrilátero, 
colocando   todos   os   datos 
correctamente   e   manexando   con 
precisión   os   instrumentos   de 
debuxo. 

Constrúe   a   meirande   parte   dos 
cuadriláteros   a   partir   dos   datos 
dados,   pero   con   certas   imprecisións 
no   trazado. 

Constrúe   algúns   cuadriláteros   con 
certas   imprecisións   e   o   no   resto   non 
é   quen   de   colocar   os   datos 
correctamente. 

Non   acerta   a   colocar   os   datos 
correctamente   para   debuxar   os 
cuadriláteros. 

EPVA   B3.7.1 
Clasifica   correctamente   calquera   polígono   de 
tres   a   cinco   lados,   diferenciando   claramente   se   é 
regular   ou   irregular. 

Comprende   e   é   quen   de   verificar   en 
todo   momento   a   regularidade   ou   non 
dun   polígono,   así   como   de   clasificalo 
polo   seu   número   de   lados. 

Clasifica   correctamente   os   polígonos 
de   tres   a   cinco   lados,   diferenciando 
correctamente   entre   os   regulares   e 
os   irregulares   na   maioría   dos   casos.  

Clasifica   os   polígonos   regulares   de 
tres   a   cinco   lados   con   algunha 
dificultade,   e   diferencia   se   é   regular 
ou   irregular   só   en   casos   moi 
evidentes. 

Ten   dificultades   para   clasificar   os 
polígonos   de   tres   a   cinco   lados   e 
tampouco   é   quen   de   diferenciar   se   é 
regular   ou   irregular. 
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EPVA   B3.8.1 
Constrúe   correctamente   polígonos   regulares   de 
ata   cinco   lados,   coñecendo   o   radio   da 
circunferencia   circunscrita. 

Coñece   e   aplica   con   perfeción   os 
métodos   de   construción   de 
polígonos   regulares   de   ata   cinco 
lados   a   partir   da   circunferencia, 
manexando   as   ferramentas   con 
extremada   precisión. 

Constrúe   con   bastante   correción 
polígonos   de   ata   cinco   lados 
inscritos   na   circunferenica, 
amosando   algunha   pequena 
deficiencia   no   uso   das   ferramentas. 

Constrúe   con   axuda   os   polígonos   de 
ata   cinco   lados   inscritos   na 
circunferencia   e   amosa   algunhas 
dificultades   na   utilización   das 
ferramentas. 

Constrúe   os   polígonos   máis   sinxelos 
(triángulo   ,   hexágono   e   cadrado) 
pero   non   é   quen   de   construir   os 
demais,   amosando   verdadeiras 
dificultades   na   comprensión   da 
construción   e   no   manexo   dos 
instrumentos. 

EPVA   B3.9.1 
Resolve   correctamente   os   casos   de   tanxencia 
entre   circunferencias,   utilizando   adecuadamente 
as   ferramentas. 

Resolve   correctamente   calquera 
caso   de   tanxencia   entre 
circunferencias      con   precisión 
absoluta   no   trazado. 

Resolve   correctamente   case   todos 
os   casos   de   tanxencia   entre 
circunferencias   manexando   as 
ferramentes   con   bastante   destreza. 

Resolve   só   algúns   dos   casos   se 
tanxencia   entre   circunferencias   e   é 
impreciso   no   trazado. 

É   incapaz   de   resolver   os   casos   de 
tanxencia   entre   circunferencias   máis 
sinxelos. 

EPVA   B3.9.2 
Resolve   correctamente   os   casos   de   tanxencia 
entre   circunferencias   e   rectas,   utilizando 
adecuadamente   as   ferramentas. 

Resolve   correctamente   calquera 
caso   de   tanxencia   entre 
circunferencias   e   rectas   con 
precisión   absoluta   no   trazado. 

Resolve   correctamente   case   todos 
os   casos   de   tanxencia   entre 
circunferencias   e   rectas   manexando 
as   ferramentes   con   bastante 
destreza. 

Resolve   só   algúns   dos   casos   se 
tanxencia   entre   circunferencias   e 
rectas   e   é   impreciso   no   trazado. 

É   incapaz   de   resolver   os   casos   de 
tanxencia   entre   circunferencias   e 
rectas   máis   sinxelos. 

EPVA   B3.10.1 
Constrúe   correctamente   un   óvalo   regular, 
coñecendo   o   diámetro   maior. 

Constrúe   correctamente   un   óvalo 
regular   a   partir   do   seu   diámetro 
maior   e   faino   con   precisión   e 
pulcritude. 

Constrúe   aceptablemente   ben   un 
óvalo   a   partir   do   seu   diámetro   maior 
amosando   certas   inexactitudes   no 
trazado. 

Constrúe   con   bastante   dificultade   un 
óvalo   regular   a   partir   do   seu 
diámetro   maior. 

Non   coñece   a   construcción   dun 
óvalo   regular   a   partir   do   diámetro 
maior   ou   non   é   capaz   de   debuxalo. 

EPVA   B3.11.1 
Constrúe   varios   tipos   de   óvalos   e   ovoides, 
segundo   os   diámetros   coñecidos. 

Constrúe   sen   dificultade   óvalos   e 
ovoides   a   partir   dos   distintos 
diámetros   coñecidos   cun   manexo 
rápido   e   preciso   do   compás. 

Resolve   a   meirande   parte   das 
construccións   de   óvalos   e   ovoides 
segundo   os   diámetros   coñecidos 
amosando   un   uso   correcto   do 
compás. 

Constrúe   algúns   tipos   de   óvalos   e 
ovoides   pero   ten   dificultades   para   os 
outros   dependendo   dos   diámetros 
coñecidos   e   amosa   inexactitudes   no 
trazado. 

Non   coñece   as   construccións   de 
óvalos   e   ovoides   ou   non   é   quen   de 
rematar   ditas   construccións   sen 
cometer   erros   grandes   no   seu 
trazado. 

EPVA   B3.12.1 
Constrúe   correctamente   espirais   de   dous,   tres, 
catro   e   cinco   centros. 

Coñece   ben   os   métodos   e   constrúe 
perfectamente   espirais   de   ata   cinco 
centros   debuxándoas   correctamente 
grazas   a   un   manexo   destro   das 
ferramentas. 

Coñece   bastante   ben   os   métodos   e 
constrúe   correctamente   espirais   de 
ata   cinco   centros   con   algunha 
imprecisión   no   manexo   das 
ferramentas. 

Coñece   algún   dos   métodos   e 
debuxa   algunha   das   espirais   de   ata 
cinco   centros,   aínda   que   dunha 
maneira   imprecisa. 

Coñece   moi   poucos   ou   ningún 
método   para   construir   espirais   e   non 
é   quen   de   manexar   con   corrección 
as   ferramentas. 

EPVA   B3.13.1 
Debuxa   correctamente   as   vistas   principais   de 
volumes   frecuentes   (alzado,   planta   e   perfil), 

Concibe   e   debuxa   correctamente   as 
vistas   principais   (alzado,   planta   e 
perfil)   de   volumes   máis   ou   menos 

Concibe   e   debuxa   case   sen   erros   as 
vistas   principais   de   volumes   máis   ou 
menos   sinxelos,   identificando   na 

Concibe   e   debuxa   con   erros   as 
vistas   principais   de   volumes   sinxelos 
e   atopa   dificultades   para   identificar 

Confunde   e/ou   debuxa   con   moitos 
erros   as   vistas   principais   de   volumes 
sinxelos   e   non   é   quen   de   identificar 
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identificando   as   proxeccións   dos   seus   vértices   e 
arestas. 

sinxelos,   identificando   sen   erro   as 
proxeccións   dos   seus   vértices   e 
arestas. 

maioría   dos   casos   as   proxección 
dos   seus   vértices   e   aretas. 

correctamente   as   proxeccións   dos 
seus   vértices   e   aristas. 

correctamente   as   proxeccións   dos 
seus   vértices   e   arestas. 

EPVA   B3.14.1 
Constrúe   a   perspectiva   cabaleira   de   prismas   e 
cilindros   simples,   aplicando   correctamente 
coeficientes   de   redución   sinxelos. 

Constrúe   con   precisión   perspectivas 
cabaleiras   de   prismas   e   cilindros 
aplicando   correctamente 
coeficientes   de   redución. 

Constrúe   perspectivas   cabaleiras   de 
prismas   e   cilindros   case   sen   errores 
e   aplicando   con   bastante   corrección 
os   coeficientes   de   redución. 

Atopa   dificultades   para   construir   a 
perspectiva   cabaleira   de   prismas   e 
cilindors   simples   e   ás   veces   aplica 
erróneamente   os   coeficientes   de 
redución   sinxelos. 

Non   sabe   construir   perspectivas 
cabaleiras   ou   non   é   quen   de   rematar 
a   construción   de   figuras   simples 
(prismas   e   cilindros)   e   non   sabe 
aplicar   coeficientes   de   redución 
sinxelos. 

EPVA   B3.15.1 
Realiza   perspectivas   isométricas   de   volumes 
sinxelos,   utilizando   correctamente   a   escuadra   e 
o   cartabón   para   o   trazado   de   paralelas. 

Realiza   con   corrección   pespectivas 
isométricas   de   cubos,   prismas   e 
pirámides   e   figuras   sinxelas 
compostas   por   estes   volumes   cun 
manexo   áxil   e   preciso   da   escuadra   e 
cartabón. 

Realiza   perspectivas   isométricas   de 
cubos,   prismas   e   pirámides   e   figuras 
sinxelas   compostas   por   estes 
volumes   sin   cometer   moitos   erros   e 
cun   manexo   bo   de   escuadra   e 
cartabón.  

Atopa   dificultades   para   realizar 
perspectivas   isométricas   de   volumes 
sinxelos   xa   que   non   manexa   con 
correción   escuadra   e   cartabón. 

Non   é   quen   de   realizar   perspectivas 
isométricas   de   volumes   sinxelos. 

 
 
4º   ESO 

Bloque   I   Expresión   Plástica     

EPVA   B1.1.1 
Realiza   composicións   artísticas   seleccionando   e 
utilizando   os   elementos   da   linguaxe   plástica   e 
visual. 

Crea   composicións   creativas   e 
orixinais,   usando   os   elementos   da 
linguaxe   visual   máis   idóneos   e 
adecuados   a   cada   caso. 

Fai   composicións   artísticas 
interesantes,   empregando 
correctamente   os   distintos 
elementos   da   linguaxe   plástica   e 
visual. 

Realiza   algunha   composición 
artística   na   que   emprega   a   lo   menos 
algún   dos   elementos   da   linguaxe 
plástica   e   visual. 

Non   sabe   empregar   correctamente 
os   elementos   da   linguaxe   plástica   e 
visual   para   poder   crear   unha 
composición   artística   de   interese. 

EPVA   B1.2.1 
Aplica   as   leis   de   composición,   creando 
esquemas   de   movemento   e   ritmos,   empregando 
os   materiais   e   as   técnicas   con   precisión. 

Realiza   composicións   artísticas 
orixinais,   nas   que   se   aplican   as   leis 
compositivas   de   xeito   óptimo   e   se 
experimenta   con   técnicas   e 
materiais   diferentes,   acadando   así 
resultados   creativos,   persoais   e 
variados.  

Aplica   correctamente   as   principais 
leis   compositivas   para   realizar 
composicións   artísticas   creativas, 
onde   predominen   o   movemento   e   os 
esquemas   rítmicos. 

Crea   composicións   onde   se   aprecia 
o   uso   dalgunha   das   leis 
compositivas   ou   o   emprego   dunha 
certa   estrutura   rítmica. 

As   composicións   creadas   non 
transmiten   a   sensación   de   ritmo   e 
movemento,   nin   a   utilización 
correcta   das   leis   compositivas. 
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EPVA   B1.2.2 
Estuda   e   explica   o   movemento   e   as   liñas   de 
forza   dunha   imaxe. 

Recoñece   e   explica   correctamente   o 
movemento   e   as   liñas   de   forza   que 
conforman   o   esquema   compositivo 
de   imaxes   complexas. 

Recoñece   o   movemento   e   as 
principais   liñas   de   forza   de   imaxes 
que   non   presenten   demasiada 
complexidade   compositiva. 

É   quen   de   recoñecer   e   explicar 
algunhas   liñas   de   forza   e   o 
movemento   principal   na 
composición   de   imaxes   sinxelas. 

Non   sabe   recoñecer   as   direccións 
principais   do   movemento   dunha 
imaxe   nin   as   liñas   de   forza 
predominantes   na   súa   composición. 

EPVAB1.2.3 
Cambia   o   significado   dunha   imaxe   por   medio   da 
cor   nunha   composición   artística. 

Experimenta   cun   emprego   atrevido   e 
orixinal   da   cor   para   cambiar   o 
resultado   visual   dunha   composición,, 
enriquecéndoa   con   distintas 
interpretacións   do   seu   significado. 

Emprega   diferentes   cores   para 
cambiar   de   xeito   persoal   o 
significado   dunha   imaxe   nunha 
composición   artística. 

Varía   algo   o   significado   dunha   imaxe 
compositiva   cambiando   a   súa   cor. 

Aplica   cambios   de   cor   a   unha   imaxe 
pero   sen   conseguir   variar   o   seu 
significado   dentro   dunha 
composición   artística. 

EPVA   B1.3.1 
Coñece   e   elixe   os   materiais   máis   axeitados   para 
a   realización   de   proxectos   artísticos. 

Experimenta   con   diferentes   técnicas 
e   materiais   e   aplícaos   de   xeito 
creativo   e   acertado   na   realización 
dos   seus   proxectos   artísticos. 

Emprega   correctamente   os   materiais 
máis   axeitados   para   cada   unha   das 
súas   creacións   artísticas. 

Coñece   algúns   materiais   e   elixe   o 
adecuado   nalgún   dos   seus 
proxectos   artísticos. 

Non   coñece   nin   aplica 
correctamente   os   diferentes 
materiais   artísticos. 

EPVA   B1.3.2 
Utiliza   con   propiedade   os   materiais   e   os 
procedementos   máis   idóneos   para   representar   e 
expresarse   en   relación   ás   linguaxes 
gráfico-plásticas. 

Emprega   de   xeito   subxectivo   os 
materiais   e   procedementos   plásticos 
máis   axeitados   para   expresarse   de 
xeito   creativo   cunha   linguaxe 
gráfico-plástica   propia. 

Utiliza   correctamente   os   materiais   e 
procedementos   na   creación   de 
composicións   gráfico-plásticas 
persoais. 

Os   materiais   e   procedementos 
plásticos   empregados   nas   súas 
composicións   non   son   os   idóneos   en 
cada   caso. 

Non   sabe   utilizar   ben   os   materiais   e 
procedementos   á   hora   de   empregar 
as   linguaxes   gráfico-plásticas. 

EPVA   B1.3.3 
Mantén   o   seu   espazo   de   traballo   e   o   seu 
material   en   perfecto   estado,   e   achégao   á   aula 
cando   cómpre   para   a   elaboración   das 
actividades. 

Traballa   sempre   respectando   ao 
máximo   os   criterios   de   orde,   limpeza 
e   pulcritude,   tanto   no   traballo   diario 
de   aula   como   na   xestión   do   material. 

Traballa   con   bastante   orde,   limpeza 
e   pulcritude,   e   mantén   en   bo   estado 
o   seu   material. 

Non   sempre   mantén   en   orde   e 
limpeza   o   seu   material   e   espazo   de 
traballo. 

Case   nunca   ten   o   material   necesario 
para   desenvolver   as   actividades 
prácticas,   nin   o   mantén   en   bo   estado 
de   conservación. 

EPVA   B1.4.1 
Entende   o   proceso   de   creación   artística   e   as 
súas   fases,   e   aplícao   á   produción   de   proxectos 
persoais   e   de   grupo. 

Comprende   e   analiza   con   espíritu 
crítico   as   distintas   fases   dun   proceso 
creativo,   aplicándoas   tanto   nos   seus 
proxectos   persoais   como   en   grupo. 

Comprende   as   fases   que   forman   un 
proceso   creativo   e   aplícao   nos   seus 
proxectos   individuais   e   de   grupo. 

Comprende   algunhas   das   fases   que 
forman   o   proceso   de   creación 
artística. 

Non   coñece   nin   entende   as   fases 
que   conforman   o   proceso   de 
creación   artística. 

EPV   AB1.5.1 
Explica,   empregando   unha   linguaxe   axeitada,   o 
proceso   de   creación   dunha   obra   artística,   e 
analiza   os   soportes,   os   materiais   e   as   técnicas 
gráfico-plásticas   que   constitúen   a   imaxe,   así 
como   os   seus   elementos   compositivos. 

Analiza   con   espíritu   crítico   o   proceso 
de   creación   de   calquera   obra 
artística,   explicando   cunha   linguaxe 
apropiada   os   distintos   elementos 
compositivos,   técnicos   e   materiais 
que   a   conforman. 

Analiza   e   explica   os   elementos 
compositivos,   técnicos   e   materiais 
que   forman   as   imaxes   en   obras 
artísticas. 

Explica   algúns   dos   elementos 
compositivos   e   formais   que 
configuran   as   imaxes   de   obras 
artísticas   sinxelas. 

Non   é   quen   de   explicar   os 
elementos   compositivos   e   formais 
que   configuran   as   imaxes   nas   obras 
artísticas. 
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EPVA   B1.5.2 
Analiza   e   le   imaxes   de   obras   de   arte,   desde   un 
punto   de   vista   formal   e   simbólico,   situándoas   no 
período   histórico-artístico   ao   que   pertencen. 

Analiza,   clasifica   e   interpreta 
críticamente   obras   de   arte   de 
calquera   período   artístico,   tanto 
dende   un   punto   de   vista   formal 
como   simbólico. 

Analiza   e   interpreta   correctamente 
obras   de   arte   de   distintos   períodos 
artísticos,   dende   o   punto   de   vista 
formal   e   simbólico. 

Analiza   e   le   as   imaxes   dalgunha 
obra   de   arte,   en   canto   a   aspectos 
formais. 

Non   é   quen   de   interpretar 
correctamente   dende   un   punto   de 
vista   formal   as   imaxes   que   forman 
as   obras   de   arte. 

 
 

Bloque   II   Debuxo   técnico     

EPVA   B2.1.1 
Resolve   problemas   sinxelos   referidos   a 
cuadriláteros   e   polígonos,   utilizando   con 
precisión   os   materiais   de   debuxo   técnico. 

Coñece   os   métodos   para   a 
construción   de   polígonos   e   é   quen 
de   resolver   problemas   de   certa 
dificultade   de   construción   de 
cuadriláteros   con   boa   realización   e 
presentación. 

Pode   construir   calquera   dos 
polígonos   regulares   ata   o   decágono 
e   resolve   correctamente   e   con 
precisión   gráfica   os   problemas   de 
construción   de   cuadriláteros 
explicados   en   clase.. 

Coñece   só   as   construcións   de 
polígonos   e   cuadriláteros   máis 
sinxelas   amosando   algunhas 
deficiencias   na   parte   técnica   e 
gráfica. 

Atopa   dificultades   para   resolver   a 
maioría   das   construcións   e 
exercicios   explicados   en   clase   e   a 
súa   resolución   e   presentación   é 
deficiente   ou   moi   deficiente. 

EPVA   B2.1.2 
Resolve   problemas   básicos   de   tanxencias   e 
enlaces. 

Pode   resolver   problemas   de 
tanxencias   e   enlaces   de   certa 
dificultade   e   aplícaos   correctamente 
ao   deseño   de   pezas   e   figuras 
relativamente   complexas, 
manexando   con   soltura   e   precisión 
ferramentas   e   útiles. 

Resolve   os   problemas   básicos   de 
tanxencias   e   enlaces   e   é   quen   de 
aplicalos   no   deseño   de   figuras 
sinxelas   con   moita   precisión   e   boa 
presentación 

Resolve   os   problemas   básicos   pero 
atopa   dificultades   á   hora   de 
aplicalos   no   debuxo   de   pezas   e 
figuras   con   tanxencias   e   enlaces 
máis   ou   menos   sinxelos,   amosando 
pouca   destreza   e   pulcritude. 

Non   resolve   case   ningún   dos 
problemas   básicos   e   precisa   axuda 
para   debuxar   figuras   sinxelas   con 
tanxencias   e   enlaces,   amosando 
carencias   no   emprego   das 
ferramentas. 

EPVA   B2.1.3 
Resolve   e   analiza   problemas   de   configuración 
de   formas   xeométricas   planas   e   aplícao   á 
creación   de   deseños   persoais. 

Amosa   interese   e   curiosidade   pola 
análise   da   configuración   de   formas 
xeométricas   planas   e   emprega   esta 
información   para   a   creación   de 
deseños   persoais. 

Coñece   moitos   dos   problemas   de 
configuración   de   formas   xeométricas 
planas   e   é   quen   de   aplicar   este 
coñecemento   nos   seus   deseños 
persoais. 

Descoñece   na   maioría   dos   casos   as 
propiedades   configurativas   da 
formas   xeométricas   planas,   pero 
pode   realizar   composicións   e 
creacións   persoais   utilizándoas   con 
certa   coherencia. 

Non   intenta   analizar   a   configuración 
das   formas   xeométricas   planas   nin   é 
quen   de   empregalas   en 
composicións   e   deseños   nos   que 
poida   aplicar   estas   características. 

EPVA   B2.2.1 
Aplica   con   precisión   escalas   de   ampliación   e 
redución   a   construcións   xeométricas   básicas. 

Coñece   e   domina   o   concepto   de 
escala   e   os   seus   ámbitos   de 
aplicación   e   emprégaas   con   acerto   e 
precisión   na   ampliación   e   redución 
de   figuras   de   certa   dificultade. 

Coñece   e   aplica   correctamente 
diversas   escalas   de   ampliación   e 
redución   en   figuras   de   certa 
dificultade 

Aplica   con   certa   correción   as 
escalas   máis   básicas   en   figuras   de 
pouca   dificultade. 

Atopa   moitas   dificultades   para 
ampliar   ou   reducir   figuras   aplicando 
as   escalas   máis   sinxelas. 
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EPVA   B2.3.1 
Distingue   e   recoñece   as   aplicacións   da 
proxección   cónica   e   da   proxección   cilíndrica   nos 
diferentes   sistemas   de   representación. 

Demostra   comprender   o   concepto 
de   proxección   e   diferencia   os   tipos 
de   proxección,   así   coma   as   súas 
aplicacións   nos   diferentes   sistemas 
de   representación. 

Comprende   o   concepto   de 
proxección   e   diferencia   os   tipos, 
recoñecendo   case   sempre   as   súas 
aplicacións   nos   diferentes   sistemas 
de   representación. 

Amosa   dificultade   para   comprender 
o   concepto   de   proxección,   chegando 
a   distinguir   os   distintos   tipos   de 
proxección   e   os   sistemas   nos   cales 
se   aplican. 

Chega   con   dificultade   a   comprender 
o   concepto   de   proxección   e   non   é 
quen   de   recoñecer   as   súas 
aplicacións   nos   diferentes   sistemas 
de   representación. 

E PVA   B2.4.1 
Identifica   o   sistema   de   representación   no   que 
están   representadas   distintas   construcións   e 
pezas   volumétricas. 

É   quen   de   identificar   o   sistema   de 
representación   e   explicar   con   moita 
claridade   todos   os   elementos   que 
permiten   esta   identificación. 

Identifica   o   sistema   de 
representación   por   algún   dos   seus 
elementos. 

Identifica   só   algún   dos   sistemas   de 
representación,   amosando 
dificultades   para   recoñecer   os 
elementos   que   os   caracterizan   e 
diferencian. 

Non   é   quen   de   identificar   o   sistema 
de   representación   a   partir   de 
construcións   e   pezas   porque   non 
sabe   cales   son   as   súas 
características. 

EPVA   B2.5.1 
Traza   as   vistas   principais   (alzado,   planta   e   perfil) 
de   pezas   volumétricas   variadas,   empregando 
liñas   vistas   e   ocultas. 

É   quen   de   debuxar   todas   as   vistas 
de   pezas   volumétricas   de   certa 
complicación,   sinalando   aristas 
ocultas   sen   erros. 

Traza   todas   as   vistas   de   pezas 
volumétricas   de   certa   complicación, 
amosando   algunha   dificultade   en 
aristas   ocultas   ou   nas   vistas   máis 
complicadas. 

Traza   as   principais   vistas   de   pezas 
volumétricas   sinxelas,   aínda   que   con 
algúns   erros   nos   trazados   das 
aristas. 

Non   sabe   determinar   nin   trazar   as 
principais   vistas   de   pezas 
volumétricas   sinxelas. 

EPVA   B2.5.2 
Coñece   e   representa   as   6   vistas   diédricas   de 
figuras   tridimensionais   sinxelas,   en   sistema 
europeo   e   americano. 

Identifica   e   traza   correctamente   as   6 
vistas   diédricas   de   figuras 
tridimensionais,   en   sistema   europeo 
e   americano. 

Identifica      e   traza   correctamente   a 
maior   parte   das   6   vistas   diédricas   en 
pezas   volumétricas   sinxelas. 

Identifica   e   traza   algunhas   das   6 
vistas   diédricas   de   pezas 
tridimensionais   sinxelas. 

Non   é   quen   de   determinar   case 
ningunha   das   6   vistas   diédricas   en 
pezas   de   volume   sinxelo. 

EPVA   B2.6.1 
Visualiza   e   esboza   a   man   alzada   o   volume   de 
distintas   pezas   a   partir   das   súas   vistas   diédricas, 
empregando   os   elementos   do   sistema 
axonométrico. 

Visualiza   e   esboza   a   man   alzada   e 
con   soltura   pezas   volumétricas 
descritas   polas   súas   vistas 
diédricas,   utilizando   con   moita 
coherencia   os   elementos   do   sistema 
axonométrico. 

Visualiza   e   esboza   con   bastante 
acerto   pezas   volumétricas   dadas 
polas   súas   vistas   diédricas, 
utilizando   con   bastante   coherencia 
os   elementos   do   sistema 
axonométrico. 

Amosa   algunha   dificultade   para 
interpretar   e   visualizar   as   vistas 
diédricas   dunha   peza   e   esbozala 
utilizando   o   sistema   axonométrico. 

Ten   moitas   dificultades   para 
visualizar   pezas   e   volumes   sinxelos 
descritos   polas   súas   vistas   diédricas 
e   non   é   quen   de   esbozar   con 
coherencia   utilizando   o   sistema 
axonométrico. 

EPVA   B2.7.1 
Constrúe,   empregando   correctamente   os 
utensilios   de   debuxo   técnico,   volumes   sinxelos 
en   sistema   isométrico   e   perspectiva   cabaleira. 

Utiliza   con   moita   destreza   e 
precisión   os   utensilios   de   debuxo 
técnico   no   trazado   de   pezas   e 
volumes   de   certa   complexidade   nos 
sistemas   isométrico   e   cabaleira. 

Constrúe   con   bastante   destreza   e 
precisión   volumes   e   pezas   non 
demasiado   sinxelos   nos   sistemas 
isométrico   e   cabaleira. 

É   quen   de   construir   pezas   sinxelas 
nos   sistemas   isométrico   e   cabaleira, 
amosando   algunha   dificultade   á   hora 
de   manexar   correctamente   as 
ferramentas   de   debuxo. 

Constrúe   con   moita   dificultade 
volumes   moi   sinxelos   amosando 
erros   de   importancia   na   concepción 
ou   no   emprego   dos   utensilios. 

EPVA   B2.8.1 
Coñece   tódolos   elementos   que   forman   parte 
dunha   perspectiva   cónica   e   diferencia   entre 

Coñece   tódolos   elementos 
conceptuais   da   perspectiva   cónica 
amosando   facilidade   para   a   visión 

Coñece   os   elementos   que   forman 
parte   dunha   perspectiva   cónica   e 
diferencia   con   bastante   acerto   a 

Amosa   dificultades   para   identificar 
algún   dos   elementos   dunha 
perspectiva   cónica,   diferenciando 

Amosa   carencias   na   súa   concepción 
espacial   e   non   é   quen   de   recoñecer 
os   elementos   dunha   perspectiva 
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cónica   frontal   e   cónica   oblicua   baseándose   na 
posición   do   punto   de   vista. 

espacial   e   diferenciando   os   tipos   de 
cónica   interpretando   correctamente 
a   posición   do   punto   de   vista. 

cónica   frontal   e   oblicua,   situando   o 
punto   de   vista.  

con   bastante   acerto   unha 
perspectiva   frontal   dunha   oblicua. 

cónica   nin   diferencia   os   casos   de 
cónica   frontal   nin   cónica   oblicua. 

EPVA   B2.9.1 
Realiza   perspectivas   cónicas   frontais   e   oblicuas, 
elixindo   o   punto   de   vista   máis   adecuado. 

Realiza   perspectivas   cónicas 
frontais   e   oblicuas   de   certa 
dificultade   empregando   con   acerto   e 
coherencia   todos   os   elementos   do 
sistema   e   elixindo   o   punto   de   vista 
máis   adecuado   en   cada   caso. 

Realiza   perspectivas   cónicas   e 
frontais   de   figuras   e   espazos   de 
certa   dificultade,   elixindo   o   punto   de 
vista   idóneo   e   con   bastante 
precisión   no   emprego   das 
ferramentas   de   debuxo. 

Pode   realizar   perspectivas   cónicas 
frontais   e   oblicuas   de   figuras   e 
espazos   sinxelos   cun   punto   de   vista 
dado   e   con   poucos   fallos   ou   fallos 
de   pouca   importancia. 

Amosa   moita   dificultade   para 
construir   algunha   peza   ou   volume 
moi   sinxelo   na   cónica   frontal   e   non   é 
quen   de   facelo   no   caso   dunha 
oblicua. 

 
 

Bloque   III   Fundamentos   do   deseño     

EPVA   B3.1.1 
Identifica   e   clasifica   obxectos   en   función   da 
familia   ou   a   rama   do   deseño. 

Identifica   e   clasifica   correctamente 
calquera   tipo   de   obxecto   nas 
distintas   familias   e   ramas   do 
deseño.  

Identifica   e   clasifica   con   bastante 
acerto   distintos   obxectos   nas 
familias   e   ramas   do   deseño. 

Atopa   certas   dificultades   para 
clasificar   correctamente   algúns 
obxectos   do   ámbito   do   deseño. 

Amosa   moitas   dificultades   para 
identificar   obxectos   pertencentes   a 
distintas   ramas   de   deseño. 

EPVA   B3.2.1 
Observa   e   analiza   os   obxectos   do   contorno   na 
súa   vertente   estética,   de   funcionalidade   e   de 
utilidade,   utilizando   a   linguaxe   visual   e   verbal. 

Analiza   críticamente   e   amosa 
opinións   persoais   sobre   os   obxectos 
do   contorno   nos   aspectos   estéticos 
e   funcionais,   de   xeito   visual   e   verbal. 

Observa   e   analiza   os   aspectos 
estéticos   e   funcionais   de   obxectos 
do   contorno. 

Observa   con   certa   dificultade   algúns 
aspectos   funcionais   ou   estéticos 
nalgún   exemplo   de   obxecto   que 
forme   parte   do   seu   contorno. 

Amosa   dificultades   para   analizar   os 
aspectos   estéticos   e   funcionais   dos 
obxectos   do   contorno. 

EPVA   B3.3.1 
Localiza   e   analiza   exemplos   de   deseño   industrial 
e   arquitectónico,   elaborando   un   xuizo   crítico   e 
propostas   alternativas   persoais   e   creativas. 

Analiza   críticamente   e   amosa 
opinións   persoais   interesantes   sobre 
exemplos   de   deseño   industrial   e 
arquitectónico,   propoñendo   outras 
alternativas   propias   creativas. 

Observa   e   analiza   exemplos   de 
deseño   industrial   e   arquitectónico 
diversos,   nalgún   caso   facendo 
propostas   persoais   alternativas. 

Identifica   con   certa   dificultade   algún 
exemplo   de   deseño   industrial   ou 
arquitectónico   do   seu   contorno,   mais 
non   é   quen   de   propoñer   alternativas 
persoais.  

Amosa   moitas   dificultades   para 
identificar   exemplos   de   deseño 
industrial   ou   arquitectónico   do 
ámbito   do   seu   contorno. 

EPVA   B3.4.1 
Realiza   distintos   tipos   de   deseño   e 
composicións   modulares,   utilizando   as   formas 
xeométricas   básicas   e   estudando   a   organización 
do   plano   e   do   espazo. 

Realiza   distintos   tipos   de   deseño   e 
composicións   modulares   dunha   gran 
riqueza   utilizando   formas 
xeométricas   de   certa   complexidade 
e   estudando   a   organización   do   plano 
e   do   espazo. 

Fai   deseños   e   composicións 
modulares   baseados   en   formas 
xeométricas   básicas   estudando   e 
analizanco   case   sempre   con   acerto 
a   organización   do   plano   e   do 
espazo. 

É   quen   de   realizar   deseños   e 
composicións   baseadas   e   módulos   e 
retículas   moi   básicas   sen   facer   un 
estudo   en   profundidade   da   súa 
configuración. 

Cóstalle   recurrir   ás   formas 
xeométricas   e   ao   concepto   de 
módulo   para   a   realización   de 
deseños   e   composicións,   sendo 
incapaz   de   sacar   conclusións   sobre 
a   organización   bidimensional   ou 
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espacial. 

EPVA   B3.4.2 
Coñece   e   planifica   as   fases   de   realización   da 
imaxe   corporativa   ou   logotipo   dunha   empresa. 

Coñece   as   fases   de   realización   de 
proxectos   de   deseño   dunha   imaxe 
corporativa   ou   logotipo   e   aplícaas 
ordenadamente   e   con   coherencia 
nos   seus   proxectos   de   deseño, 
conseguindo   traballos   de   moita 
madureza. 

Coñece   e   planifica   case   todas   as 
fases   de   realización   da   imaxe 
corporativa   ou   logotipo   dunha 
empresa   chegando   a   resultados   moi 
satisfactorios   en   canto   á   concepción 
e   á   presentación. 

Ten   unha   idea   bastante   clara   das 
fases   dun   proxecto   de   deseño   ainda 
que   non   planifica   polo   que   o 
resultado   é   un   deseño   inmaduro, 
inmediato   e   cunha   presentación   só 
aceptable. 

Non   coñece   as   fases   de   realización 
dun   deseño   de   imaxe   corporativa   ou 
logotipo   de   empresa,   limitándose   a 
repetir   ideas   e   buscar   solucións   moi 
sinxelas,   sen   interese   e   de   baixa 
calidade   na   presentación. 

EPVA   B3.4.3 
Realiza   composicións   creativas   e   funcionais 
adaptadas   ás   distintas   áreas   do   deseño, 
valorando   o   traballo   organizado   e   secuenciado 
na   realización   de   calquera   proxecto,   así   como   a 
exactitude,   a   orde   e   a   limpeza   nas 
representacións   gráficas. 

Asume   con   responsabilidade   a 
execución   de   cada   unha   das   fases 
dos   seus   traballos   de   deseño, 
realizando   composicións   creativas   e 
pertinentes   en   canto   á   función, 
acadando   resultados   excelentes 
dunha   presentación   moi   esmerada. 

Realiza   composicións   e   deseños 
adecuados   á   súa   función   respetando 
as   fases   do   proceso   e   amosando 
preocupación   pola   exactitude,   a   orde 
e   a   limpeza   ligadas   ao   campo   de 
deseño. 

Presenta   dun   xeito   aceptable 
composicións   bastante   creativas 
aínda   que   non   as   acompaña   dun 
traballo   secuenciado   nin   amosa 
moito   interese   por   mellorar   a   súa 
limpeza   e      presentación   final. 

Non   segue   os   pasos   necesarios 
para   comezar   e   rematar   un   proxecto 
de   deseño,   descoñecendo   algunhas 
das   súas   fases   e   non   aplicándose 
na   precisión,   limpeza   e   boa 
presentación   necesarios   para   un 
resultado   satisfactorio. 

EPVA   B3.4.4 
Emprega   as   novas   tecnoloxías   da   información   e 
da   comunicación   para   levar   a   cabo   os   seus 
propios   proxectos   artísticos   de   deseño. 

Emprega   ferramentas   TIC   e 
aplicacións   específicas   para   a 
realización   e   presentación   dos   seus 
proxectos   artísticos   de   deseño, 
amosando   un   gran   coñecemento 
das   súas   posibilidades   e   destreza   no 
seu   emprego. 

Emprega   as   novas   tecnoloxías   para 
levar   a   cabo   os   seus   proxectos 
artísticos   de   deseño,   sacando   un   bo 
rendemento   destas   ferramentas 
pero   sen   destacar   no   coñecemento 
das   súas   posilidades. 

Coñece   e   emprega   as   TIC   na 
realización   dos   seus   propios 
proxectos   artísticos   dun   xeito 
puntual   e   sen   valorar   todas   as   súas 
posibilidades,   obtendo   resultados 
válidos   pero   de   pouco   interese.  

Non   amosa   interese   na   explotación 
das   TIC   na   realización   dos   seus 
proxectos   de   deseño,   infravalorando 
a   potencia   destas   tecnoloxías   no 
ámbito   artístico   e   do   deseño.  

EPVA   B3.4.5 
Planifica   os   pasos   na   realización   de   proxectos 
artísticos   e   respecta   o   realizado   por 
compañeiros   e   compañeiras. 

Aborda   cada   un   dos   proxectos   dun 
xeito   moi   profesional,   planificando 
coherentemente   todas   as   fases, 
analizando   posibilidades   e   elixindo 
as   máis   idóneas   para   o   seu 
prexecto,   amosando   un   gran   respeto 
polo   traballo   dos   compañeiros   e 
compañeiras   e   aportando   ideas. 

Realiza   de   maneira   correcta   a 
planificación   das   fases   no   seus 
proxectos   artísticos,   respectando   o 
traballo   realizado   por   compañeiros   e 
compañeiras. 

Algunhas   veces   leva   a   cabo   unha 
planificación   do   seu   traballo   sen 
asumilo   como   algo   intríseco   a   un 
proxecto   creativo   ou   de   deseño 
levando   a   cabo   críticas   ao   traballo 
dos   compañeiros   e   compañeiras   que 
non   sempre   son   constructivas. 

Ignora   a   importancia   dunha   boa 
planificación   dos   pasos   na 
realización   de   proxectos   artísticos, 
presentando      na   maioría   dos   casos 
producións   incompletas,   inacabas 
ou   de   pouco   valor   estético   e 
amosando   pouco   respeto   polo 
traballo   de   compañeiros   e 
compañeiras. 

 
 

 
CURSO   2017   -   2018 21 



  
DEPARTAMENTO   DE   ARTES   PLÁSTICAS  PROGRAMACIÓN   DIDÁCTICA

 
 

ANEXO   :   ESTÁNDARES   DE   APRENDIZAXE   E   NIVEIS   DE   ADQUISICIÓN 
 

Estándar   de   aprendizaxe Acadado   con   excelencia Acadado Acadado   parcialmente Sen   acadar 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   1 
 

Bloque   IV   Linguaxe   audiovisual   e   multimedia     

EPVA   B4.1.1 
Coñece   os   principais   pioneiros   no 
desenvolvemento   técnico   e   artístico   da 
fotografía. 

Coñece   perfectamente   a   evolución 
histórico-artística   da   fotografía 
dende   as   súas   orixes. 

Coñece   os   principais 
acontecementos   que   determinaron   o 
desenvolvemento   técnico   e   artístico 
da   fotografía. 

Coñece   de   xeito   illado   algún   feito 
determinante   no   proceso   de 
desenvolvemento   da   fotografía. 

Non   coñece   os   principais 
acontecementos   que   determinaron   o 
desenvolvemento   técnico   e   artístico 
da   fotografía. 

EPVA   B4.2.1 
Coñece   o   mecanismo   da   cámara   réflex. 
 

Coñece   perfectamente   os   elementos 
constitutivos   dunha   cámara   réflex   e 
o   seu   funcionamento. 

Coñece   os   principais   elementos 
constitutivos   dunha   cámara   réflex   e 
o   seu   funcionamento. 

Recoñece   só   algún   dos   elementos 
que   forman   parte   dunha   cámara 
réflex. 

Presenta   moitas   dificultades   para 
recoñecer   algún   dos   elementos   que 
forman   parte   dunha   cámara   réflex. 

EPVA   B4.2.2 
Analiza   e   realiza   fotografías,   tendo   en   conta 
criterios   estéticos   específicos   do   ámbito 
fotográfico. 

Analiza   de   xeito   crítico   calquera   tipo 
de   fotografía   e   realiza   as   súas 
propias   con   creatividade   e   tendo   en 
conta   os   criterios   estéticos 
adecuados. 

Analiza   e   realiza   fotografías 
interesantes,   aplicando   criterios 
estéticos   e   técnicos   adecuados. 

Realiza   algunha   fotografía   na   que   se 
aplican   criterios   estéticos 
específicos   do   ámbito   fotográfico. 

Non   é   quen   de   aplicar   os   criterios 
estéticos   adecuados   á   hora   de 
realizar   fotografías. 

EPVA   B4.3.1 
Recoñece   os   xoguetes   ópticos   e   os   pioneiros   no 
desenvolvemento   do   cine. 

Coñece   perfectamente   a   evolución 
histórico-artística   do   cine   na   súa 
orixe. 

Coñece   os   principais   xoguetes 
ópticos   e   os   pioneiros   que 
posibilitaron   o   desenvolvemento 
técnico   e   artístico   do   cine   nos   seus 
inicios. 

Coñece   de   xeito   illado   algún   xoguete 
óptico   ou   algún   dos   pioneiros   que 
posibilitaron   o   nacemento   do   cine. 

Non   coñece   os   xoguetes   ópticos   nin 
aos   pioneiros   que   posibilitaron   o 
nacemento   do   cine. 

EPVA   B4.4.1 
Analiza   os   tipos   de   plano   que   aparecen   en 
películas   cinematográficas,   valorando   os   seus 
factores   expresivos. 

Analiza   de   xeito   crítico   os   tipos   de 
plano   que   forman   parte   de   películas, 
recoñecendo   e   valorando   a 
expresividade   e   valor   estético. 

Analiza   correctamente   os   principais 
tipos   de   plano   de   varias   películas,   e 
é   quen   de   valorar   algúns      efectos 
expresivos. 

Recoñece   só   algúns   tipos   de   plano 
ao   visualizar   películas 
cinematográficas. 

Non   é   quen   de   recoñecer   os   tipos   de 
plano   que   aparecen   en   películas 
cinematográficas. 

EPVA   B4.4.2 
Visualiza   fragmentos   cinematográficos   nos   que 
identifica   e   analiza   os   planos,   as   angulacións   e 
os   movementos   de   cámara. 

Analiza   de   xeito   crítico   e 
constructivo   os   distintos   elementos 
técnicos   que   forman   parte   de 
distintos   fragmentos 
cinematográficos. 

Analiza   correctamente   os   principais 
elementos   técnicos   cinematográficos 
no   visionado   de   fragmentos   de 
películas. 

Presenta   certas   dificultades   para 
recoñecer   algúns   dos   elementos 
técnicos   no   visionado   de   fragmentos 
cinematográficos. 

Non   recoñece   os   elementos   técnicos 
básicos   no   visionado   de   fragmentos 
cinematográficos. 

EPVA   B4.5.1 
Realiza   un   storyboard   a   modo   de   guión   para   a 
secuencia   dunha   película. 

Deseña   o   storyboard   para   unha 
película,   destacando 
significativamente   pola   súa 
orixinalidade   e   creatividade. 

Deseña   satisfactoriamente   un 
storyboard   como   guión   para   unha 
posible   película. 

Realiza   un   storyboard   sinxelo   como 
guión   para   unha   película,   aínda   que 
con   certas   dificultades. 

Atopa   moitas   diicultades   para 
deseñar   os   planos   e   diferentes 
viñetas   dun   storyboard. 
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EPVA   B4.6.1 
Recoñece   os   elementos   da   linguaxe   publicitaria 
en   exemplos   reais   da   vida   cotiá. 

Identifica   e   analiza   con   espíritu 
crítico   os   elementos   específicos   da 
linguaxe   publicitaria   en   moitos 
exemplos   da   vida   diaria. 

Recoñece   os   principais   elementos 
que   conforman   a   linguaxe 
publicitaria   en   distintos   exemplos   da 
vida   cotiá. 

Atopa   algunhas   dificultades   para 
recoñecer   elementos   da   linguaxe 
publicitaria   en   exemplos   da   vida 
diaria. 

Non   é   quen   de   recoñecer   os 
principais   elementos   que   conforman 
a   linguaxe   publicitaria   en   distintos 
exemplos   da   vida   cotiá. 

EPVA   B4.6.2 
Proxecta   un   deseño   publicitario   propio   utilizando 
os   elementos   da   linguaxe   gráfico-plástica. 

Proxecta   un   deseño   publicitario 
orixinal,   creativo   e   cunha   estética 
interesante,   aplicando   os   elementos 
gráfico-plásticos   máis   adecuados. 

Proxecta   correctamente   un   deseño 
publicitario,   empregando   con   acerto 
algúns   dos   elementos   básicos   da 
linguaxe   gráfico-plástica. 

Proxecta   un   deseño   publicitario, 
aínda   que   con   algunhas   dificultades 
para   empregar   os   elementos 
gráfico-plásticos   adecuados. 

Non   consigue   proxectar   un   deseño 
publicitario   coherente   e 
estéticamente   interesante. 

EPVA   B4.7.1 
Analiza   elementos   publicitarios   cunha   actitude 
crítica   desde   o   coñecemento      dos   elementos 
que   os   compoñen. 

Identifica   e   analiza   con   espíritu 
crítico   os   elementos   específicos   da 
linguaxe   publicitaria. 

Recoñece   e   analiza   os   principais 
elementos   que   conforman   a   linguaxe 
publicitaria. 

Atopa   algunhas   dificultades   para 
analizar   os   elementos   básicos   da 
linguaxe   publicitaria. 

Non   é   quen   de   recoñecer   os 
principais   elementos   que   conforman 
a   linguaxe   publicitaria. 

EPVA   B4.8.1 
Elabora   imaxes   dixitais   utilizando   programas   de 
deseño   por   ordenador. 

Elabora   imaxes   dixitais   orixinais, 
creativas   e   con   personalidade, 
empregando   diferentes   programas 
de   deseño   por   ordenador. 

Crea   imaxes   dixitais   interesantes, 
empregando   programas   de   deseño 
por   ordenador. 

Atopa   algunha   dificultade   para 
elaborar   imaxes   dixitais   con 
programas   de   deseño   por 
ordenador. 

Non   é   quen   de   elaborar   imaxes 
dixitais   con   programas   de   deseño 
por   ordenador. 

EPVA   B4.8.2 
Utiliza   programas   de   debuxo   por   ordenador   para 
construir   trazados   xeométricos   e   pezas   sinxelas 
nos   sistemas   de   representación. 

Constrúe   trazados   xeométricos 
interesantes   e   pezas   con   volume 
empregando   diferentes   programas 
de   debuxo   por   ordenador. 

Constrúe   trazados   xeométricos   e 
pezas   sinxelas   empregando   algún 
programas   de   debuxo   por 
ordenador. 

Atopa   algunha   dificultade   para 
elaborar   trazados   xeométricos   con 
programas   de   debuxo   por 
ordenador. 

Non   é   quen   de   elaborar   trazados 
xeométricos   con   programas   de 
debuxo   por   ordenador. 
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