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Data: 11-05-2020 XEFATURA DE 
SEMINARIO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020
DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS
I.E.S. ADORMIDERAS



MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E 
AUDIOVISUAL
CURSO: 1º ESO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Ud. 1. TRAZADOS  
XEOMÉTRICOS BÁSICOS.

1. Comprender e empregar os 
conceptos espaciais do punto, a 
liña e o plano.

2. Analizar como se pode definir 
unha recta con dous puntos e un 
plano con tres puntos non 
aliñados ou con dúas rectas 
secantes

3. Utilizar o compás, realizando 
exercicios variados para 
familiarizarse con esta 
ferramenta.

4. Construír distintos tipos de 
rectas, utilizando o escuadro e o 
cartabón, tras repasar 
previamente estes conceptos.

5. Diferenciar claramente entre 
recta e segmento tomando 
medidas de segmentos coa regra 
ou utilizando o compás.

6. Trazar a mediatriz dun 
segmento utilizando compás e 
regra. Tamén utilizando regra, o 
escuadro e o cartabón.

7. Estudar as aplicacións do 
teorema de Tales.

8. Comprender o concepto de 
ángulo e bisectriz e a clasificación
de ángulos en agudos, rectos e 

1.1Recoñece os elementos básicos da 
xeometría: punto, liña e plano, e as súas 
posibilidades plásticas no debuxo 
xeométrico.

2.1 Comprende que unha recta se define con 
dous puntos e un plano se pode definir con dúas
rectas secantes ou con tres puntos non 
aliñados. (Aprender a aprender,  Competencia 
lingüística, Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
Conciencia e expresións culturais)

3.1 Practica co compás e realiza exercicios 
variados.  (Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)

4.1 Traza rectas paralelas, transversais e 
perpendiculares a outra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadro e 
cartabón, con suficiente precisión. 

4.2 Traza rectas paralelas e perpendiculares coa
regra e o compás.  (Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)

5.1 Distingue entre recta, semirrecta e 
segmento.

5.2 Suma ou resta segmentos, sobre unha 
recta, medindo coa regraou utilizando o 
compás. (Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)

6.1 Traza a mediatriz dun segmento utilizando 
compás e regra. Tamén utilizando regra, o 
escuadro e o cartabón.  (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)

7.1 Divide un segmento en partes iguais, 
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obtusos.

9. Estudar o concepto de bisectriz 
e o seu proceso de construción.

10. Estudar a suma e resta de 
ángulos e comprender a forma de 
medilos.

aplicando o teorema de Tales. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)

8.1 Comprende o concepto de ángulo e coñece 
a súa clasificación en agudo, recto e obtuso.

8.2 Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º 
no escuadro e no cartabón. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)

9.1 Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera 
coa regra e o compás. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)

10.1 Suma ou resta ángulos positivos ou 
negativos coa regra e o compás. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)

11.1 Coñece o concepto de circunferencia e os 
seus elementos: arco, raio, diámetro, centro e 
corda.

Uds. 2 e 3. TRIÁNGULOS, 
CADRILÁTEROS E POLÍGONOS 
REGULARES

1. Clasificar os polígonos en 
función dos seus lados e 
recoñecer os regulares e os 
irregulares.

2. Comprender a clasificación dos
triángulos en función dos seus 
lados e dos seus ángulos.

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

1.1. Clasifica correctamente calquera polígono 
de 3 a 12 lados e diferencia claramente se é 
regular ou irregular. (Competencia lingüística, 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía)

2.1 Clasifica calquera triángulo observando os 
seus lados e os seus ángulos. (Competencia 
lingüística, Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)

3.1 Constrúe un triángulo coñecendo dous 
lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, 
ou os seus tres lados, e utiliza correctamente as
ferramentas. (Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)
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4. Coñecer as propiedades 
xeométricas e matemáticas dos 
triángulos rectángulos, 
aplicándoas con propiedade á 
construcióndestes.

5. Coñecer os diferentes tipos de 
cuadriláteros.

6. Executar as 
construciónsmáishabituais de 
paralelogramos.

7. Estudar a construción de 
polígonos regulares

8. Estudar a construción dos 
polígonos regulares inscritos na 

4.1 Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo 
a hipotenusa e un cateto. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)

5.1 Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero. (Competencia lingüística, 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía, Conciencia e 
expresións culturais)

6.1 Constrúe calquera paralelogramo 
coñecendo distintos datos. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)

7.1 Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata  12 lados.

7.2 Divide a circunferencia en calquera número 
de partes iguais. (Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
Conciencia e expresións culturais) 

8.1 Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata 12 lados, inscritos nunha 
circunferencia. (Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)

9.1 Constrúe polígonos estrelados a partir de 
polígonos regulares.  (Competencia matemática
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía,
Conciencia e expresións culturais)

10.1 Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas aplicándoas de forma 
adecuada ao obxectivo da actividade. 
(Aprender a aprender, Comunicación 
lingüística, Conciencia e expresións culturais)

Ud. 4.  FORMAS SIMÉTRICAS.

1. Coñecer e distinguir a simetría 
axial e a simetría radial.

2. Diferenciar entre simetría 
xeométrica e simetría aparente.

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

4. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 

1.1 Analiza e distingue a simetría axial e a 
simetría radial na arte e na natureza. 
(Comunicación lingüística, Conciencia e 
expresións culturais, Competencia matemática 
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)

2.1 Coñece o trazado xeométrico de figuras con
simetría axial e radial.

2.2 Identifica a simetría aparente en formas 
naturais e artificiais. (Aprender a aprender, 
Conciencia e expresións culturais, Competencia
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía)
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técnicas gráfico-plásticas básicas. 
(instrumentos de debuxo 
xeométrico, recorte e dobrado de 
cartulinas)

3.1 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. (Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, Conciencia e 
expresións culturais)

4.1 Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas aplicándoas de forma 
adecuada ao obxectivo da actividade.

Ud. 5. COR

1. Comprender de forma básica a
natureza física da loz e da cor.

2. Entender a diferencia entre 
cores-luz e cores pigmento

3. Comprender o círculo 
cromático.

4. Experimentar coas cores 
primarias e secundarias.

5. Comprender as calidades 
esenciais da cor: ton, valor e 
saturación.

6. Coñecer as gamas cromáticas:
fría, cálida e acromática.

7. Entender e aplicar  os 
conceptos e as relacións entre 
cores complementarias.

8. Coñecer as relacións 
harmónicas entre cores: afíns, 
complementarias e grises.

9. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas  
básicas (lapis de cores, 
rotuladores).

1.1 Experimenta coas cores primarias e 
secundarias, e estuda a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores complementarias. 
(Aprender a aprender, Comunicación 
lingüística, Conciencia e expresións culturais)

2.1 Diferencia as calidades da cor: ton, valor e 
saturación, e sabe aplicar os distintos graos 
nas súas composicións. (Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, Conciencia e 
expresións culturais)

3.1 Coñece as gamas cromáticas: frías, cálidas 
e acromáticas, e aplícaas adecuadamente nas 
súas composicións. (Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, Conciencia e 
expresiónsculturais)

4.1 Identifica as harmonías  de cores afíns, 
complementarias e grises, e aplícaas nas súas 
composicións. (Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, Conciencia e 
expresións culturais)

5.1 Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas e aplícaas de forma 
adecuada ao obxectivo da actividade. 

 

Ud. 6. ELEMENTOS BÁSICOS DA 1.1. Identifica e valora a importancia do punto, 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 74 CENTRO: IES PLURILINGÜE
ADORMIDERAS
CURSO: 3º ESO
MATERIA:EPVA



FORMA. 
           A LIÑA COMO 
CONFIGURADORA DE FORMAS 
E VOLUMES.              

1. Identificar os elementos 
configuradores da imaxe.

2. Experimentar coas variacións 
formais do punto, a liña e a 
mancha.

3. Comprender a estrutura básica
das formas  illadas e das 
composicións de formas . 

4. Planificar o proceso de debuxo
de modo secuencial, indo do 
xeral ao particular. 

5 Construir formas  con  
elementos configurativos e 
recursos gráficos: liñas, puntos, 
cores. 

6. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas Os lapis
de grafito e de cor. Os 
rotuladores.

  

          

 

a liña, o plano e a textura.

2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a 
observación de elementos orgánicos, paisaxes, 
obxectos e outrascomposicións artísticas, e 
emprégaos como inspiración en creacións 
gráfico-plásticas propias. 

2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano, e 
aplícaos libre e espontaneamente. 

2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o 
punto e as súas posibilidades  de crear volumes
aparentes  e matices tonais en composicións a 
man alzada.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 1ª Avaliación. PRESENCIAL.

EXAMES PRÁCTICOS.

(Só na 1ª Avaliación)

Cada proba valórase de 0 a 10 puntos, 
podendo expresarse ata 2 decimais. A 
nota deste apartado é a media das 
cualificacións obtidas.

40%

LÁMINAS (de 5 no 
trimestre) realizadas 
na aula e 
completadas, en 

As láminas valóranse de 0 a 10 puntos,
poidendo ponderar a nota de cada 
lámina dentro do cómputo global das 
mesmas en función da complexidade 

50%
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certos casos, na 
casa.

que presente ou o tempo de traballo 
requerido.

A puntuación de cada lámina rebáixase
nun punto se é entregada cun día (de 
clase) de retraso, e 2 puntos se o é en 
dous días, e computará só a metado 
do seu valor se é entregada con máis 
de dous días de retraso.

Rexistro de actitude
e traballo na aula. 

10%

Só se efectúa media ponderada entre exames e láminas se en cada 
un dos apartados por separado, tanto nas láminas como no  exame  
no exame, se acada unha cualificación mínima de 3,75  puntos sobre
10.

Cada día no que o alumno/a non trae o material  necesario para 
as actividades diarias serexistrarácun signo negativo. A 
acumulación de tres negativos supón un punto menos na nota 
da avaliación.

  2ª Avaliación. PARCIALMENTE PRESENCIAL.

LÁMINAS 

(Catro no trimestre) 

Tres delas realizadas 
delas na aula e 
completadas, en 
certos casos, na 
casa.

A última realizada na
casa e entregada 
virtualmente.

As láminas valoraranse de 0 a 10 
puntos, poidendo ponderar a nota de 
cada lámina dentro do cómputo global 
das mesmas en función da 
complexidade que presente ou o 
tempo de traballo requerido.

A puntuación de cada lámina 
rebaixarase nun punto se é entregada 
cun día (de clase) de retraso, e 2 
puntos se o é en dous días, e 
computará só a metade do seu valor 
se é entregada con máis de dous días 
de retraso.

95%

Rexistro de actitude
e traballo na aula, 
durante a etapa 
presencial.

 Ata 
5%

3ª Avaliación. NON PRESENCIAL. DESENVOLVIDA  A TRAVÉS DA 
AULA VIRTUAL.
   CON CONTIDOS DE REFORZO E RECUPERACIÓN PARA OS 
PENDENTES  E DE REPASO 
   AFIANZAMENTO PARA O RESTO DO ALUMNADO.

  A) LÁMINAS DE      
AFIANZAMENTO 

As láminas valoraranse de 0 a 10 
puntos, poidendo ponderar a nota de 

 100%
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(Dous a catro 
láminas) 

cada lámina dentro do cómputo global 
das mesmas en función da 
complexidade que presente ou o tempo 
de traballo requerido.

A puntuación de cada lámina 
rebaixarase nun punto se é entregada 
cun día (de clase) de retraso, e 2 puntos
se o é en dous días, e computará só a 
metade do seu valor se é entregada con
máis de dous días de retraso

 B) LÁMINAS DE 
RECUPERACIÓN 
PARA OS ALUMNOS 
CON 1ª Avaliacións 
pendente.

(Seis láminas sobre 
contidos mínimos)

As láminas valoraranse de 0 a 10 
puntos. 
A media aritmética das cualificacións  
das seis láminas de Recuperación berá 
ser maior ou igual a 5, para que a 1ª 
avaliación se de por recuperada.

A puntuación de cada lámina 
rebaixarase nun punto se é entregada 
cun día (de clase) de retraso, e 2 puntos
se o é en dous días, e computará só a 
metade do seu valor se é entregada con
máis de dous días de retraso.

Cualificaci
ón final

ALUMNOS CON 1ª e 2ª  Av. 
APROBADAS

ALUMNOS COa 1ª Av. 
SUSPENSA

- O alumnado con nota inferior a 5 de
media nesta  avaliación, realizará as 
láminas correspondentes  para poder
acadar o aprobado.  (Entrega virtual)
Terá que superar 
independentemente esta 
recuperación, acadando unha nota 
media maior ou igual que 5.
De ser así, esta nota fará media coa 
cualificación da 2ª segunda 
avaliación e esta media será a 
cualificación final da materia.

  

ALUMNOS COA 2ª Av. 
SUSPENSA

- O alumnado con nota inferior a 5 de
media nesta  avaliación, repetirá as 
láminas correspondentes  para poder
acadar o aprobado.   (Entrega virtual)
Terá que superar 
independentemente esta 
recuperación, acadando unha nota 
media maior ou igual que 5.
De ser así, esta nota fará media coa 
cualificación da 1ª segunda 
avaliación e esta media será a 
cualificación final da materia
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ALUMNOS CON  1ª e 2ª Av. 
SUSPENSAS

- O alumnado con nota inferior a 5 de
media nas dúas avaliacións, realizará
ambas as dúas
actividades expostas nos dos 
apartados anteriores. .  (Entrega 
virtual)
Cada unha das avaliacións a 
recuperar terá que  ser superada 
independentemente, acadando unha 
nota media maior ou igual que 5 en 
cada unha delas.
De ser así, estas notas farán media 
entre sí , e esta media será a 
cualificación final da materia.

Proba
extraordi
naria de

setembro

     Os alumnos/as interesados en recuperar a materia deberán  
realizar un exame práctico sobre toda a materia  impartida  ata a 
suspensión  das clases presencias do curso. 

Ademáis disto deberán presentar as láminas incluidas nun caderniño
que será emitido polo departamento,  e que deberán entregar, 
debidamente cumplimentado, entregado omesmo día do exame. 

      Dito caderniño de láminas suporá un 30% da nota final. O exame
suporá o 70% restante.

      Os contidos dos exames serán moi similares aos 
correspondentes ás láminas que se deben presentar. A nota do 
exame deberá ser como mínimo de un 3,75 para poder dar por 
superada a materia.

ESTAS CONDICIÓNS PODERÁN VARIAR EN FUNCIÓN DAS 
DIRECTRICES DA CONSELLERÍA  DE EDUCACIÓN.

Alumnado
de

materia
pendente

Non hai alumnos coa materia pendente.

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

Actividades Como medio de aprendizaxe a distancia emprégase  a Aula 
virtual:
-       Lectura comprensiva dos temas e exemplos aportados en 
cada unidade. 
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- Visualización de exemplos de procesos de traballo mediante
“fototitoriais” vídeos, e arquivos seleccionados para un 
repaso pormenorizado dos contidos básicos.

- Proposta de actividades creativas con presentación, 
exemplos, datas de entrega.

- Formulación de dúbidas coa conseguinte resposta  e 
aclaración por parte da profesora  por foro de alumnos e /ou
correo electrónico.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

- Proposta de actividades por parte da profesora na aula 
virtual e enviadas ao correo electrónico, con contidos a 
traballar, enlaces, exemplos e prazos de entrega.

- Uso da axuda do Concello para facer chegar os materiais  de
traballo a alumnos con falla de medios dixitais.

- Seguimento da actividade a través de mensaxes individuais 
mesmo.

- Corrección e cualificación de todos traballos entregados.

Materiais e
recursos

-     Temario e láminas de elaboración propia pola profesora 
subidos por temas á 
        Aula Virtual.
-     “Fototitoriais”e vídeos e arquivos de elaboración específica 
e seleccionados 
        tanto para reforzo e
       ampliación como  para un repaso pormenorizado dos 
contidos básicos.
- Foro de alumnos da aula virtual para intercambio de 

información,  comentario de tarefas.
- Correo electrónico para intercambio de tarefas, resolución 

de dúbidas, etc.

4. Información e publicidade.

Información ao
alumnado e ás

familias
Aula Virtual, correo electrónico, teléfono, Espazo Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E 
AUDIOVISUAL
CURSO: 3º ESO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

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

1.2. Coñece e aplica métodos creativos 
para a elaboración de deseño gráfico e 
deseños de produto.

2. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico- plásticas secas
e mixtas. Lápis de grafito, de 
cores e colaxe.

2.1 Realiza modificacións da cor e as súas 
propiedades empregando técnicas propias 
da cor pigmento para expresar sensacións 
en composicións sinxelas.

2.2 Realiza composicións abstractas con 
diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da cor.

2.3. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con 
fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. Traballo co ritmo e a 
simetría.

3.Coñecer lugares xeométricos 
e definilos.

3.1. Explica verbalmente ou por escrito os 
exemplos máis comúns de trazados 
xeométricos : mediatriz, bisectriz, rectas 
paralelas, perpendiculares, suma e resta  
de segmentos, división de segmentos en 
partes iguais (teorema de Thales)

4.Clasificar os polígonos en 
función dos seus lados, 
recoñecendo os regulares e os 
irregulares.

4.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a once lados, 
diferenciando claramente se é regular ou 
irregular.

5.Estudar a construción de 5.1. Constrúe correctamente polígonos 
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polígonos regulares coñecendo 
o lado ou inscritos nunha 
circunferencia.

regulares de ata 7 lados, coñecendo o lado.

5.2 Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata 9 lados inscritos nunha 
circunferencia (métodos particulares e 
método xeral)

2. Avaliación e cualificación

1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Análise da produción do alumnado.
Probas específicas obxectivas.

Instrumentos: 
- Láminas e traballos volumétricos (poliedros) enviando 

a fotografía ao correo electrónico.
- Exames escritos de debuxo técnico, realizados a través

de videochamada e enviada a fotografía do exame, 
unha vez rematado, ao correo da profesora.

Cualificación
final

A materia estará aprobada cando a media da 1ª e da 2ª
avaliación sexa igual ou superior a 5.

O alumnado con nota inferior a 5 de media entre as dúas
primeiras  avaliacións,  realizará  actividades  de  repaso,
reforzo  e  recuperación  mediante  probas  obxectivas  e
láminas para poder acadar o aprobado. A nota calcularase
facendo  a  media  das  cualificacións  das  probas  de
recuperación.

A cualificación final será a obtida na media entre a 1ª e 2ª
avaliación  (ou  recuperación  no  seu  caso)  máis  a
cualificación obtida nas actividades realizadas no terceiro
trimestre,  a  razón  dun  máximo  de  0,25  puntos  por
actividade.

Proba
extraordinar

ia de
setembro

Presentarase  aquel  alumnado  que  non  acadase  os
estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  mínimos
esixidos. Será unha proba obxectiva (exame) dos contidos
mínimos de debuxo técnico e cor.

Alumnado
de materia
pendente

Criterios de avaliación: 

Coñecer lugares xeométricos e definilos. Explicar os 
exemplos máis comúns de trazados xeométricos : 
mediatriz, bisectriz, rectas paralelas, 
perpendiculares, suma e resta  de segmentos, 
división de segmentos en partes iguais (teorema de 
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Thales).
Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo

o lado.
Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das 

técnicas gráfico- plásticas secas e mixtas. Lápis de 
grafito e de cores, colaxe.

Criterios de cualificación:
Farase a nota media dos dous cadernillos de láminas 
entregados ás alumnas durante o curso, con láminas 
e actividades relacionadas cos contidos mínimos da 
materia.
En caso de non entregar eses cadernillos volverán a 
ter en setembro unha nova oportunidade de entrega 
dos mesmos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Análise da produción do alumnado, valorando as 
láminas de debuxo técnico e artístico realizadas.

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

Actividades 

Como medio de aprendizaxe a distancia emprégase 
Aula virtual:

Enlaces a vídeos seleccionados para un repaso 
pormenorizado dos contidos básicos de debuxo 
técnico.

Proposta de actividades creativas con presentación, 
exemplos, datas de entrega.

Enlaces a varios taboleiros de Pinterest da profesora 
con traballos seleccionados para inspirarlles en 
actividades de ampliación.

Propostas de actividades variadas para elixir dentro 
das súas preferencias e posibilidades de acceso a 
material en actividades de ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Videochamada a  través de Hangouts e 
posteriormente WEBEX. Todo o alumnado de 3º 
de ESO ten acceso a internet. Explicación xeral da
actividade proposta, posta en común e resolución
de dúbidas.

Seguimento da actividade a través de mensaxes 
individuais titorizados de cada un deles, durante o
proceso de traballo ou á entrega final do mesmo.
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Corrección e cualificación de todos traballos 
entregados.

Materiais e
recursos

Aula virtual: con enlaces a vídeos, artigos, taboleiros
de Pinterest, blogues educativos, etc.

Foro de alumnos da aula virtual para intercambio de 
información,  comentario de tarefas e creación de
taboleiros compartidos.

Correo electrónico para intercambio de tarefas, 
resolución de dúbidas, etc.

4. Información e publicidade.

Información ao
alumnado e ás

familias

Aula virtual e correo electrónico ao alumnado.
ABALAR para as familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E 
AUDIOVISUAL
CURSO: 4º ESO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Realizar composicións creativas, individuais e
en grupo, que evidencien as capacidades expresivas da
linguaxe  plástica  e  visual,  desenvolvendo  a
creatividade  e  expresándoa  preferentemente  coa
subxectividade da súa linguaxe persoal ou empregando
os  códigos,  a  terminoloxía  e  os  procedementos  da
linguaxe visual e plástica, co fin de enriquecer as súas
posibilidades de comunicación.

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

▪ B1.2.  Realizar  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  movementos  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.

▪ 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.

▪ EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os materiais e os
procedementos máis idóneos para representar e expresarse
en relación ás linguaxes gráfico-plásticas,  mantén o seu
espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e
achégao á aula cando é necesario para a elaboración das
actividades.

▪ 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.

▪ 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 contribuír 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 e
sitúaas no período ao que pertencen.

▪ B2.1. Analizar a configuración de deseños realizados ▪ EPVAB2.1.1.  Diferencia  o  sistema  de  debuxo
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con formas xeométricas planas, creando composicións
onde  interveñan  diversos  trazados  xeométricos,
utilizando  con  precisión  e  limpeza  os  materiais  de
debuxo técnico.

descritivo do perceptivo.

▪ EPVAB2.1.2.  Resolve  problemas  sinxelos  referidos  a
cuadriláteros  e  polígonos  utilizando  con  precisión  os
materiais de debuxo técnico.

▪ EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias
e enlaces.

▪ EPVAB2.1.4.  Resolve  e  analiza  problemas  de
configuración de formas xeométricas  planas e aplícao á
creación de deseños persoais.

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

▪ EPVAB2.2.1.  Visualiza  formas  tridimensionais
definidas polas súas vistas principais.

▪ EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil)
de figuras tridimensionais sinxelas.

▪ EPVAB2.2.3.  Debuxa  perspectivas  de  formas
tridimensionais, utilizando e seleccionando o sistema de
representación máis axeitado.

▪ B2.3. Utilizar programas de debuxo por computador
para  construír  trazados  xeométricos  e  pezas  sinxelas
nos sistemas de representación.

▪ EPVAB2.3.1.  Utiliza  as tecnoloxías da información e
da comunicación para a creación de deseños xeométricos
sinxelos.

▪ B3.1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes e
as 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, e distinguir e valorar as súas fases.

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

▪ EPVAB3.1.2.  Observa  e  analiza  os  obxectos  do
contorno na súa vertente estética, de funcionalidade e de
utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-Entrega  de  tarefas  pendentes  de  debuxo  artístico,  xeometría  e
sistemas  de  representación  da  2ª  avaliación  para  os  alumnos
suspensos.
-Entrega de exercicios de debuxo artístico: apuntamentos do natural
do entorno doméstico para os suspensos e os aprobados  para subir
nota.

Instrumentos:

-Recollida mediante Drive ou correo electrónico e devolución ós 
alumnos das corrección con anotacións e cualificación dos traballos 
elaborados por eles.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación 
final de curso:

A nota final será a media aritmética da Primeira e a Segunda avaliación
sumándolle ó resultado a nota obtida na Terceira avaliación multiplicada
por 0,1 (sempre e cando pase de 5).
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No  caso  de  alumnos  que  con  esta  suma  da  cualificación  da  Terceira
Avaliación  non obteñan  unha  media  superior  a  un  5  deberán  facer  as
respectivas recuperacións (da Primeira, da Segunda ou de ámbalas dúas).

Proba
extraordinari

a de
setembro 

Consistirá nun exame de xeometría e sistemas de 
representación como os elaborados durante o curso.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non procede.
Criterios de cualificación:
Non procede.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede.

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

Actividades

En 3º da ESO non fixemos actividades de ampliación xa 
que tiñamos organizado o curso de xeito que na terceira 
avaliación iamos facer unha obra pictórica conxunta  e xa 
tiñamos dada a parte de xeometría e sistemas de 
representación correspondente.

Dada a dificultade de elaborar nas casas “unha obra 
pictórica conxunta” a proposta para os alumnos foi 
realizar apuntamentos do natural do entorno doméstico 
para facer prácticas de debuxo artístico libre.

Os alumnos suspensos deben entregar as tarefas 
pendentes da Segunda Avaliación e os apuntamentos do 
natural para subir nota.

Metodoloxía
(alumnado

con
conectividad

e e sen
conectividad

e):

Temos un Aula Virtual pero traballamos máis 
directamente co correo electrónico e o Telegram para 
instrucións máis rápidas e precisas. Non había ningún 
alumno “descolgado” por esta razón.

Materiais e
recursos

Nesta materia non dispoñemos de libro así que utilizamos 
apuntamentos e exercicios elaborados pola profesora 
pero neste trimestre non foron necesarios porque as 
tarefas propostas son de debuxo do natural. É unha 
actividade interesante pois a metade delas irán a 
Bacharelato de artes.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 17 DE 74 CENTRO: IES PLURILINGÜE
ADORMIDERAS
CURSO: 3º ESO
MATERIA:EPVA



4. Información e publicidade.

Información
ao alumnado
e ás familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará 
para informar ao alumnado. 
As notas son publicadas na Aula Virtual para que eles teñan 
acceso e persoalmente a través de Telegram.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL 1
CURSO: 1º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

O grao mínimo de consecución para superar a materia mantense inalterable nos 
bloques 1 e 2, tal e como se reflicte na programación ordinaria. 

En canto á os bloques 3 e catro queda como segue: 

BLOQUE 3. A IMAXE EN MOVEMENTO E 
A SÚA  CAPACIDADE  EXPRESIVA  

3.1.1. Diferencia as principais características técnicas dos 
sistemas cine PAL e NTSC na reprodución de imaxes. 30

3.2.1. Analiza os elementos espaciais e temporais, as 
características básicas, o significado e o sentido na lectura 
de imaxes en movemento. 20

3.2.2. Identifica e analiza os elementos expresivos e 
estéticos utilizados nas producións audiovisuais (película 
cinematográfica, programa de televisión, etc.). 20

3.3.1. Valora a función da iluminación como compoñente 
expresivo na construción do plano de imaxe. 10

3.3.2. Identifica os sistemas técnicos de captación e edición 
dixital en producións audiovisuais. 30

3.3.3. Analiza as características dos sistemas de captación e 
proxección de imaxes en 3D 0

3.4.1. Analiza pezas videográficas ou cinematográficas en 
que se apliquen efectos de movemento (intencionados ou 
técnicos). 0

3.5.1. Realiza modificacións en pezas videográficas 
alterando a velocidade de reprodución e os parámetros 
relacionados co tamaño de imaxe, e analiza o resultado 
obtido. 0

BLOQUE 4. NARRATIVA  AUDIOVISUAL  

4.1.1. Relaciona os elementos formais do plano e a súa 
consecuencia narrativa. 30

4.2.1. Analiza nunha obra cinematográfica a construción 
narrativa dos planos e a secuencia.

30
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4.2.2. Comenta a construción do plano-contraplano nun 
diálogo, a partir dunha obra cinematográfica. 0

4.2.3. Explica a complexidade técnica da construción dun 
plano secuencia, utilizando, entre outras pezas posibles, "A 
soga" de Alfred Hitchcock; "Sede de mal" de Orson Welles ou
outras. 10

4.3.1. Comenta a transcendencia narrativa do flash-back en 
obras cinematográficas de relevancia. 10

4.3.2. Analiza o significado narrativo do flash-back en series 
para televisión. 0

4.4.1. Analiza a estrutura narrativa de obras significativas da
historia do cine. 30

4.5.1. Identifica e analiza os elementos técnicos, expresivos 
e estéticos utilizados nas producións audiovisuais, e 
aplicalos na valoración de diversos produtos (película 
cinematográfica, programa de televisión, etc.). 20

4.5.2. Especifica a tipoloxía de xénero, a intencionalidade 
comunicativa e os códigos expresivos empregados na 
realización de películas e programas de televisión, a partir 
da súa visión e da súa análise. 0

4.6.1. Analiza producións multimedia interactivas e de novos
medios, identificando as características dos produtos e as 
súas posibilidades. 20

4.7.1. Identifica e explica as posibilidades das tecnoloxías da
información e da comunicación, con especial atención aos 
medios de comunicación de libre acceso, como internet. 30

2. Avaliación e cualificación

Avaliouse ata a materia dada. Dita nota servirá para subir a nota media das dúas 
avaliacións anteriores.

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

Recolléronse os traballos e avaliaronse a partir das entregas feitas na aula 
virtual.

Non se impartiron as unidades didácticas 7 e 8 e sí a unidade didáctica 6

4. Información e publicidade.
ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 20 DE 74 CENTRO: IES PLURILINGÜE
ADORMIDERAS
CURSO: 3º ESO
MATERIA:EPVA



De todo o informado anteriormente deuse cumplida información aos alumnos/as 
a través da aula virtual e da páxina web da materia. 

Mantívose contacto cos alumnos/as e cós país que así o reclamaron. ABALAR 
para as familias.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: DEBUXO ARTÍSTICO 1
CURSO: 1º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Utilizar con criterio os materiais
e a terminoloxía especifica

- Utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar 
e expresarse en relación ás linguaxes gráficas, 
adecuándoos ao obxectivo plástico desexado.

Describir graficamente 
obxectos naturais ou artificiais, 
amosando a comprensión da 
súa estrutura interna

- Representa formas naturais e artificiais, de 
maneira analítica ou expresiva, atendendo á 
comprensión da súa estrutura interna.

Aplicar as leis básicas da 
percepción visual ao 
representar distintos volumes 
xeométricos ou orgánicas 
dentro dun espazo compositivo,
atendendo ás proporcións e á 
perspectiva.

- Comprende e representa as formas desde 
distintos puntos de vista.

- Sabe aplicar correctamente os conceptos e 
elementos básicos da perspectiva nas súas 
representacións de todo tipo.

- Describe graficamente as formas atendendo ás
súas proporcións, relacionándoas con formas 
xeométricas simples.

- Relaciona e representa as formas 
tridimensionais no plano atendendo ás leis 
visuais asociativas, ás organizacións 
compositivas, ao equilibrio e ás direccións 
visuais en composicións cunha finalidade 
expresiva, analítica ou descritiva.

Representar o volume de 
obxectos e espazos 
tridimensionais mediante a 
técnica do claroscuro.

- Representa o volume, o espazo e a textura 
aplicando técnicas gráfico-plásticas mediante 
valores lumínicos coherentes cunha luz 
determinada e da súa incidencia tanto no 
conxunto como no entorno.

Coñecer as proporcións e 
estrutura básica do corpo 
humano, entender os seus 
volumes e as variacións que no 
conxunto da figura produce o 
movemento.
Saber aplicar os conceptos 
básicos de perspectiva en 
“escorzos” sinxelos.

   -      Representa adecuadamente a estrutura 
básica anatómica coas súas correctas
          proporcións. 
   -      Entende e diferenza partes fixas e partes 
móbiles do corpo humano e a súa 
           incidencia na representación de diversas 
posicións.
   -      Representa adecuadamente os diversos 
volumes do corpo, relacionándoos coa 
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           estrutura  ósea e coa posición concreta da 
figura.
   -      Sabe representar a figura humana en 
movemento, entendendo e expresando na  
          súa representación as variacións globais e 
harmónicas que este provoca sobre
           a estrutura e os volumes do corpo humano. 
  -       É capaz  de representar escorzos sinxelos.

   

Coñecer  e manexar diferentes 
técnicas tanto secas como 
húmidas nos seus soportes 
adecuados.

   -     Utiliza adecuadamente diferentes técnicas de
claroscuro tanto secas (grafito,
         carbonciño, sanguina) e húmidas (tinta 
augada) .

   -     Utiliza adecuadamente diversas técnicas de 
liña (grafito ou tinta) e as usa  con 
          certa soltura para potenciar a expresividade 
da representación.

   -     Aplica  estas técnicas nos soportes e 
formatos adecuados a cada unha delas.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

- Análise da produción do alumnado.

Instrumentos:
- Traballos e probas realizados durante o período presencial do 
curso.

- Exercicios, bosquexos e/ou láminas realizadas polo alumnado  e 
enviandos por fotografía á aula virtual ou ao correo electrónico 
das profesoras.

-A avaliación será progresiva, e terá en conta a evolución do/a 
alumno/a durante o curso. Para apreciar dita evolución, en certos 
casos, o alumno/a deberá volver a realizar os traballos  que se lle 
indiquen de entre os que non acadaron avaliación positiva na 
primeira entrega, co fin de acadar unha cualificación positiva.

Cualificación
final

ALUMNOS CON 1ª 
e 2ª  Av. 
APROBADAS

A cualificación final ordinaria será, como 
mínimo, a media aritmética das 
cualificacións dos dous primeiros  trimestres,
sendo necesario obter unha cualificación 
mínima de 5 en cada un deles ou na súa 
correspondente recuperación.
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Cada día de retraso respecto a data prevista 
na entrega de cada unha destas actividades 
descontara un punto na cualificación de dita 
actividade.

As actividades de repaso e recuperación, en 
función da súa correcta elaboración e 
puntual entrega,
poderán  incrementar, ata  en 0.5 puntos por
cada unha delas , a cualificación final do 
curso. 

ALUMNOS CON  1ª
e/ou 2ª Av. 
SUSPENSAS

- O alumnado con nota inferior a 5 de media 
nunha ou nas dúas avaliacións, realizará as 
citadas ACTIVIDADES de REPASO e 
RECUPERACIÓN correspondentes a cada unha
das avaliacións non superadas.

   Cada unha das avaliacións a recuperar terá 
que  ser superada independentemente, 
acadando unha nota media maior ou igual 
que 5 en cada unha delas.
De ser así, estas notas farán media entre si , e
esta media será a cualificación final da 
materia.
Cada día de retraso respecto a data prevista 
na entrega de cada unha destas actividades 
descontara un punto na cualificación de dita 
actividade.
NO CASO DE PODERSE REALIZAR EXAMES OU 
PROBAS PRESENCIAIS DE RECUPERACIÓN 
DURANTE O MES DE XUÑO, ESTES ALUMNOS 
DEBERÁN LEVAR A CABO DITAS PROBAS.

    A CUALIFICACIÓN  DESTAS PROBAS 
PRESENCIAIS  FARÁ
    MEDIA  COA CUALIFICACIÓN DAS CITADAS 
ACTIVIDADES 
    de REPASO e RECUPERACIÓN.
  

Proba
extraordinaria
de setembro

Deberá presentarase aquel alumnado que non acadase os 
estándares de aprendizaxe e competencias mínimos esixidos en 
xuño e/ou, non obtivese, tras a realización das actividades de 
recuperación, unha nota media igual ou superior a 5.

  O exame consistirá nunha única proba práctica sobre a 
totalidade  dos   contidos  impartidos nas dúas primeiras
avaliacións do curso, realizada nunha ou varias das  técnicas 
practicadas durante o curso.

ESTAS CONDICIÓNS PODERÁN VARIAR EN FUNCIÓN DAS DIRECTRICES DA 
CONSELLERÍA  DE EDUCACIÓN.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
O alumnado que non superou unha ou as dúas probas presenciais 
de recuperación que tiveron lugar durante o curso, deberá realizar
e enviar as actividades correspondentes aos contidos de cada 
cada unha das avaliacións non superadas. 
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Criterios de cualificación:
A cualificación final será a obtida na media entre a 1ª e 2ª probas 
presenciais feitas durante o curso (ou recuperación de unha ou as 
dúas  virtual no seu caso). 
Sempre que cada unha delas acade unha cualificación igual ou 
superior a 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
   Realización das mesmas  actividades e traballos de repaso e 
recuperación e reforzo  
que se teñen publicado na Aula  Virtual  para ser realizados polo 
conxunto do alumnado  actual de 1º de Bacharelato D, E e F.

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

Actividades 

Como medio de aprendizaxe a distancia emprégase  a Aula 
virtual:

- Enlaces a vídeos, blogues e arquivos seleccionados para un 
repaso pormenorizado dos contidos básicos de debuxo.

- Proposta de actividades creativas con presentación, 
exemplos, datas de entrega.

- Enlaces e traballos seleccionados para inspirar ao alumnado
en actividades de repaso e ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

- Proposta de actividades por parte das profesorsa na aula 
virtual e enviadas ao correo electrónico, con contidos a 
traballar, enlaces, exemplos e prazos de entrega.

- Seguimento da actividade a través de mensaxes individuais 
titorizados de cada un deles, durante o proceso de traballo 
ou á entrega final do mesmo.

- Corrección e cualificación de todos traballos entregados.

Materiais e
recursos

- Aula virtual: con enlaces a vídeos, artigos, taboleiros de 
Pinterest, blogues educativos, etc.

- Foro de alumnos da aula virtual para intercambio de 
información,  comentario de tarefas e creación de taboleiros
compartidos.

- Correo electrónico para intercambio de tarefas, resolución 
de dúbidas, etc.

4. Información e publicidade.
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Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: DEBUXO TÉCNICO 1
CURSO: 1º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles
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Indicadores de avaliación Estándares de aprendizaxe
1º BLOQUE:  XEOMETRÍA 
PLANA
UNIDADE 1:    
CONSTRUCIÓNS  
XEOMÉTRICAS  
FUNDAMENTAIS

1. ELEMENTOS FUNDAMENTAIS:
 Punto.
 Liña:  - Recta, 

semirrecta e segmento. 
               - Curva.
               - Poligonal.
               - Mixta.
 Plano.
 Lugar xeométrico.

2.  POSICIÓNS RELATIVAS ENTRE 
RECTAS:

 Posicións.
 Trazado de paralelas e 

perpendiculares: 
- Perpendicular a 

unha recta por un 
punto de ela.

- Perpendicular a 
unha recta por un 
punto exterior.

- Perpendicular a 
unha semirecta 
no seu extremo.

- Paralela a unha 
recta a unha 
distancia d.

- Paralela a unha 
recta por un 
punto P. 

3. OPERACIÓNS CON 
SEGMENTOS:

 Suma. 
 Resta.
 Mediatriz.
 División dun segmento 

en partes iguais. 
Teorema de Tales.

4. ÁNGULOS:
 Definición e elementos.
 Clasificación:  - Según os

seus graos.
                                             - 
Respecto a outros ángulos.

 Operacións con ángulos:
- Ángulo igual a outro 
dado.

-Adquire o concepto de lugar xeométrico e
recoñece diferentes lugares xeométricos.

-Describe os conceptos relacionados coa 
circunferencia e valora a importancia do 
arco capaz como lugar xeométrico.

 -Deseña, modifica ou reproduce formas 
baseadas en redes modulares cadradas 
coa axuda do escuadro e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal elaborado 
das liñas auxiliares utilizadas.

- Comprende as relacións métricas dos 
ángulos da circunferencia e o círculo, 
describe as súas propiedades e identifica 
as súas posibles aplicacións.

- Resolve problemas xeométricos, 
valorando o método e o razoamento 
utilizados na súa construción, así como o 
seu acabamento e presentación.
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Indicadores de avaliación Estándares de aprendizaxe
escuadros.

                                            
- Con regra e compás.

5. A CIRCUNFERENCIA:
 Definición e elementos 

da circunferencia
 Posicións relativas entre 

recta e circunferencia.
 Posicións relativas entre 

dúas circunferencias.
 Ángulos na 

circunferencia
     6. ARCO CAPAZ.
     7. DISTANCIAS:

 Entre dous puntos.         
 Entre dúas rectas.          
 Entre dúas 

circunferencias.             
 Entre punto e recta.
 Entre punto e 

circunferencia.
 Entre recta e  

circunferencia.        

UNIDADE 2:    OS 
POLÍGONOS.

1. DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN E 
ELEMENTOS:

 Definición
 Clasificación:  - Según 

os seus lados.
                         - Según o 
seu contorno.
                         - En 
relación á circunferencia.

 Elementos:  - Lados, 
vértices e ángulos.

                    - Diagonal, 
radio e apotema.

2. TRIÁNGULOS:
 Definición, clasificación 

e propiedades.
 Rectas e puntos 

notables.
 Construción de 

triángulos: - Datos 
necesarios.

                                          
- Casos máis habituais.

3. CUADRILÁTEROS:

-Determina graficamente os puntos e 
rectas notables dun triángulo.

-Resolve triángulos coa axuda de regra e 
compás, aplicando as propiedades das 
súas liñas e os puntos notables, e os 
principios xeométricos elementais, e 
xustifica o procedemento utilizado.

-Deseña, modifica ou reproduce 
cuadriláteros e polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e resolvendo 
o seu trazado por triangulación, radiación,
itinerario ou relacións de semellanza.

- Constrúe polígonos regulares por 
métodos tanto particulares como xerais a 
partir do radio da circunferencia 
circunscrita ao polígono.
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 Definición, clasificación 
e propiedades.

 Construción de 
cuadriláteros: - Datos 
necesarios.

                                          
- Casos máis habituais

 Cuadrilátero inscribible 
nunha circunferencia.

4. CONSTRUCIÓN  DE  
POLÍGONOS  REGULARES:

 Dado o radio da 
circunferencia 
circunscrita:
                                      
- Métodos   particulares.

                                          
- Método xeral.
 Dado o lado do 

polígono: - Métodos 
particulares.

                                          
- Método xeral.

5. POLÍGONOS  ESTRELADOS.
 Definición e elementos.
 Construción.

- Constrúe polígonos regulares por 
métodos tanto particulares como xerais a 
partir do lado polígono.

- Constrúe polígonos estelados e 
comprende a súa xeración.

UNIDADE 3:   
PROPORCIONALIDADE.  
ESCALAS.
     1. CONCEPTO DE 
PROPORCIONALIDADE:

 Proporción.
 Figuras semellantes. 

2.  PROPORCIONALIDADE  DE 
SEGMENTOS.

 Cuarto proporcional.
 Terceiro proporcional.
 Medio proporcional:  -

Teorema da altura.
                             
-Teorema do 
cateto.

 Proporción áurea:  - 
Sección áurea dun 
segmento.

                                                      
- Rectángulo áureo.
     3.  ESCALAS.

 Escala numérica. 
 Escala gráfica. 

-  Identifica a equivalencia como unha 
relación xeométrica que pode 
establecerse entre figuras planas.

- Reproduce figuras proporcionais 
determinando a razón idónea para o 
espazo de debuxo dispoñible, construíndo 
a escala gráfica correspondente en 
función da apreciación establecida e 
utilizándoa coa precisión requirida.

- Determina seccións áureas e construe 
rectángulos áureos.

- Utiliza e construe escalas gráficas tanto 
para a interpretación como para a 
elaboración de planos e debuxos.

- Deseña, modifica ou reproduce 
cuadriláteros e polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e resolvendo 
o seu trazado por triangulación, radiación,
itinerario ou relacións de semellanza.
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Costrución.
 Triángulo universal de

escalas.
      4.  TRAZADO DE FIGURAS 
SEMEJANTES.

 Triangulación
 Radiación.
 Itinerario. 

UNIDADE 4:   
TRANSFORMACIÓNS 
XEOMÉTRICAS.

1. CONCEPTO DE 
TRANSFORMACIÓN 
XEOMÉTRICA. CLASIFICACIÓN.

 Concepto.
 Clasificación: - 

Transformacións 
isométricas.

                                            - 
Transformacións isomórficas.
                                            - 
Transformacións anamórficas.

      2. TRANSLACIÓN . Definición e
elementos.
      3. XIRO. Definición e 
elementos. 
      4. SIMETRÍA.

 Definición.
 Simetría central.
 Simetría axial

5. HOMOTECIA.
  Definición, elementos

e propiedades.
 Tipos de homotecia: - 

Directa.
                                       -
Inversa
 Formas de definir 

unha homotecia.
 Casos particulares de 

homotecia.
       7. IDENTIFICACIÓN DE 
INVARIANTES.
      8. APLICACIÓNS

- Comprende as características das 
transformacións xeométricas elementais 
(xiro, translación, simetría, homotecia e 
afinidade), identificando as súas 
invariantes, e aplícaas para a resolución 
de problemas xeométricos e para a 
representación de formas planas.
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UNIDADE 5:   TANXENCIAS.
     0. CONSIDERACIÓNS  PREVIAS.

1. RECTAS  TANXENTES  A   
CIRCUNFERENCIAS.
      A)  A UNHA 
CIRCUNFERENCIA.

 Nun punto T da 
circunferncia.

 Desde un punto 
exterior P.

 Paralelas a unha 
dirección dada d. 

            B) A DÚAS 
CIRCUNFERENCIAS.

 Tanxentes interiores.
 Tanxentes exteriores.

2. CIRCUNFERENCIAS  
TANXENTES A RECTAS.
       A)  A UNHA RECTA.

 Nun punto T da recta, 
coñecido o radio R.

 Nun punto T da recta, 
que pasen por un 
punto exterior P.

 Que pasen por un 
punto P, coñecido o 
radio R.

            B) A DÚAS  RECTAS.
 Coñecido o radio R.
 Nun punto T dunha 

das rectas.
            C) A TRES  RECTAS.

3. CIRCUNFERENCIAS  
TANXENTES A OUTRAS 
CIRCUNFERENCIAS.

      A)  A UNHA 
CIRCUNFERENCIA.

 Nun punto T da 
circunferencia, 
coñecido o radio R.

 Nun punto T da 
circunferencia, que 
pasen por un punto 
exterior P.

 Que pasen por un 
punto P, coñecido o 
radio R.

            B) A DÚAS  

- Identifica as relacións entre puntos de 
tanxencia, centros e raios de 
circunferencias, analizando figuras 
compostas por enlaces entre liñas rectas e
arcos de circunferencia.

- Resolve problemas  de tanxencias coa 
axuda de regra e compás, aplicando con 
rigor e exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas.

- Deseña a partir dun bosquexo previo ou 
reproduce á escala conveniente figuras 
planas que conteñan enlaces entre liñas 
rectas e arcos de circunferencia, 
indicando graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos.
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CIRCUNFERENCIAS.
 Coñecido o radio R.
 Nun punto T dunha 

das circunferencias. 

       4. CIRCUNFERENCIAS  
TANXENTES  SIMULTÁNEAS  A  
OUTRAS  

        CIRCUNFERENCIAS  E  A  
RECTAS.

       A)  A UNHA 
CIRCUNFERENCIA E A UNHA 
RECTA.

 Coñecido o radio R.
 Nun punto Tc  de 

tanxencia coa 
circunferencia dada. 

 Nun punto Tr  de 
tanxencia coa recta.

UNIDADE 6:   CURVAS 
TÉCNICAS.

1. ÓVALOS E OVOIDES.
 Construción de 

óvalos: - Dado o eixe 
maior.

                                        
- Dado o eixe menor.

                                                      
- Dados dous eixes.

 Construción de 
ovoides:  - Dado o 
eixe maior.

                                                      
- Dado o eixe menor.
                                                      
- Dados dous eixes.

2. ESPIRAIS. 
 Construción de 

espirais: - Espiral de 
Arquímedes.

                                        
- Espiral Áurea.

 Construción de 
espirais aproximadas:
- De dous centros.

                                                      

- Aplica os coñecementos de tanxencias á 
construción de óvalos, ovoides e espirais, 
e relaciona a súa forma coas principais 
aplicacións no deseño arquitectónico e 
industrial.

-  Enetende a xeración e construción de 
curvas cíclicas, e relaciona a súa forma 
coas principais aplicacións no deseño 
arquitectónico e industrial.

- Constrúe curvas cíclicas.
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- De tres centros.
                                                      
- De catro centros.

                                       
- De n centros.

      3. CURVAS CÍCLICAS.
 Construción da 

cicloide.
 Construción da 

epicicloide.
 Construción da 

hipocicloide.
 Construción da  

evolvente da 
circunferencia.

UNIDADE 7:    INTRODUCIÓN 
ÁS CURVAS CÓNICAS

2º BLOQUE:  XEOMETRÍA DESCRIPTIVA

UNIDADE 8:   
FUNDAMENTOS DOS 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN

- Identifica o sistema de representación 
empregado a partir da análise de debuxos
técnicos, ilustracións ou fotografías de 
obxectos ou espazos, e determina as 
características diferenciais e os elementos
principais do sistema.

UNIDADE 9:   SISTEMA 
DIÉDRICO I. PUNTO RECTA E 
PLANO.               

     1.  XENERALIDADES.
     2. REPRESENTACIÓN  DO  PUNTO.

 Representación.

 Posicións do punto:  a) 
Nos distintos 
cuadrantes.

                                                           
b) Sobre os planos de proxección.
                                      c) Sobre os 
planos bisectores.
    3. REPRESENTACIÓN  DA  RECTA.
          a)  Proxeccións e trazas da 
recta.
          b)  Partes vistas e ocultas.
          c)  Posicións da recta.
          d)  Posicións respecto aos 
planos bisectores.
          e)  Posicións relativas de  dúas
rectas

- Comprende os fundamentos do sistema 
diédrico e describe os procedementos de 
obtención das proxeccións e a súa 
disposición normalizada.

- Comprende o funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notacións coas 
proxeccións necesarias para representar 
inequivocamente a posición de puntos, 
rectas e planos, e resolve problemas de 
pertenza, intersección e verdadeira 
magnitude.

-Sabe representar correctamente o punto 
a recta e o plano no sistema e realizar 
operacións sinxelas con eles e  indica e 
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 4. REPRESENTACIÓN  DO PLANO.
                  a)  Xeitos de definir un 
plano.

b)  Rectas singulares dun 
plano.

c)  Posicións do plano.
d)  Posicións respecto aos 

planos bisectores.

nomea co corrección todos os seus 
elementos.

UNIDADE 10: SIST. DIÉDRICO II. 
OPERACIÓNS CON RECTAS E  
PLANOS.                                    
1.  INTERSECCIÓNS.
                    a)  Intersección entre 
rectas.

b)  Intersección entre 
planos: - Método xeral.

                                             
- Planos horizontais e frontais.

                                             
- Planos proxectantes.

                                             
- Planos paralelos á liña de terra.

                                             
- Planos que pasan pola liña de terra.

c)  Intersección entre recta 
e plano.
    2. PARALELISMO.
             a)   Rectas paralelas:  - Recta
paralela a outra por un punto dado.
             b)   Planos paralelos:  - Plano
paralelo a outro por un punto dado.
             c)   Recta e plano paralelos:  
                                         - Recta 
paralela a un plano por un punto   
dado.                                                  
-                                       - Plano 
paralelo a unha recta  por un punto 
dado.                                           
3. PERPENDICULARIDADE.
              a)   Recta e plano 
perpendiculares:   
                                                   - 
Recta perpend. a un plano por un 
punto.           
                                                 - 
Plano perpend. a unha recta  por un 
punto.
              b)    Planos perpendiculares:
                                        - Plano 

-Comprende o funcionamento do sistema 
diédrico, relacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notacións coas 
proxeccións necesarias para representar 
inequivocamente a posición de puntos, 
rectas e planos, e resolve problemas de 
pertenza, intersección e verdadeira 
magnitude.
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perpend. a outro por un punto dado. 
              c)   Rectas perpendiculares: 
                                      - Recta 
perpend. a outra por un punto  dado.
  4. DISTANCIAS.
              a)  Distancia entre dous 
puntos.  
              b)  Distancia dun punto a un
plano.
              c)  Distancia dun punto 
aunha recta.

CONTIDOS DE 
AMPLIACIÓN E MELLORA, 
                             
IMPARTIDOS POR MEDIOS
VIRTUAIS.
UNIDADE 11:   SISTEMA 
AXONOMÉTRICO ORTOGONAL.
   1.  XENERALIDADES.

 Elementos e 
fundamentos do 
sistema.

 Clasificación:  - S. 
isométrico.

                             - S. dimétrico
                             - S. trimétrico

 Escalas axonométricas 
e coeficientes de 
redución.

    2. PUNTO, RECTA E PLANO.
 O punto .
 A recta:  - 

Representación da 
recta.

                   - Posicións da recta.        
 O plano: - 

Representación do 
plano.

                   - Posicións do plano.        
                   - Rectas notanles do 
plano.    
     3. REPRESENTACIÓN  DE  
FIGURAS.

 Con redución.
 Sen redución.

      4. REPRESENTACIÓN  DE  
CIRCUNFERENCIA.

 Con redución.
 Sen redución

-Entende e aplica os fundamentos dos 
sistemas axonométricos ortogonais.

-Sabe representar correctamente o punto 
a recta e o plano no sistema e realizar 
operacións sinxelas con eles e  indica e 
nomea co corrección todos os seus 
elementos.

  - Realiza perspectivas isométricas de 
corpos definidos polas súas vistas 
principais, coa axuda de utensilios de 
debuxo sobre taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando o
seu trazado.

- Deseña ou reproduce formas 
tridimensionais sinxelas, debuxando a 
man alzada as súas vistas principais no 
sistema de proxección ortogonal 
establecido pola norma de aplicación, 
dispondo as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus 
elementos de xeito inequívoco.
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      5. INTERSECCIÓNS
  Entre planos
 Entre recta e plano

                                                 

-Realiza perspectivas cabaleiras ou 
planimétricas (militares) de corpos ou 
espazos con circunferencias situadas en 
caras paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa orientación 
para simplificar o seu trazado.

UNIDADE 12:   SISTEMA 
AXONOMÉTRICO OBLICUO.
  1.  XENERALIDADES.

 Elementos e 
fundamentos do 
sistema.

 Escalas axonométricas 
e coeficientes de 
redución.

 Clasificación:  - 
Perspectiva Cabaleira.

                                                       - 
Perspectiva Militar.
   2. PUNTO, RECTA E PLANO.

 O punto .
 A recta:  - 

Representación da 
recta.

                                              - 
Posicións da recta.                              

 O plano: - 
Representación do 
plano.

                                             - 
Posicións do plano.                             
                                             - Rectas 
notables do plano.    
      3. REPRESENTACIÓN  DE  
FIGURAS.
      4. REPRESENTACIÓN  DE  
CIRCUNFERENCIA.
      5. REPRESENTACIÓN  DA  ESFERA

-Entende e aplica os fundamentos dos 
sistemas axonométricos oblicuos.

-Sabe representar correctamente o punto 
a recta e o plano no sistema e realizar 
operacións sinxelas con eles e  indica e 
nomea co corrección todos os seus 
elementos.

  - Realiza perspectivas cabaleiras de 
corpos definidos polas súas vistas 
principais, coa axuda de utensilios de 
debuxo sobre taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando o
seu trazado.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 1ª Avaliación. PRESENCIAL.

EXAMES PRÁCTICOS.

(Dous na 1ª 
Avaliación)

Cada proba valórase de 0 a 10 puntos, 
poidendo expresarse ata 2 decimais. A 
nota deste apartado é a media das 
cualificacións obtidas.

60%

LÁMINAS  realizadas 
na aula e 

As láminas valoranse de 0 a 10 puntos, 40%
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completadas, en 
certos casos, na 
casa.

poidendo ponderar a nota de cada 
lámina dentro do cómputo global das 
mesmas en función da complexidade 
que presente ou o tempo de traballo 
requerido.

A puntuación de cada lámina 
rebaixarase nun punto se é entregada 
cun día (de clase) de retraso, e 2 
puntos se o é en dous días, e 
computará só a metado do seu valor 
se é entregada con máis de dous días 
de retraso.

Só se efectúa media ponderada entre exames e láminas se en cada 
un dos apartados por separado, tanto nas láminas como no  exame, 
acádase unha cualificación mínima de 4  puntos sobre 10.

Cada día no que o alumno/a non traia o material  necesario para 
as actividades diarias se rexistrará cun signo negativo. A 
acumulación de tres negativos suporá un punto menos na nota 
da avaliación.

  2ª Avaliación. PARCIALMENTE PRESENCIAL.

EXAMES PRÁCTICOS.

 (Un, presencial, na 
2ª Avaliación)

A proba valórase de 0 a 10 puntos, 
podendo expresarse ata 2 decimais. 

60%

LÁMINAS 

(Feitas  todas elas,  
menos a derradeira,  
durante o periodo 
presencial)

As láminas valóranse de 0 a 10 puntos,
poidendo ponderar a nota de cada 
lámina dentro do cómputo global das 
mesmas en función da complexidade 
que presente ou o tempo de traballo 
requerido.

A puntuación de cada lámina rebaixase
nun punto se é entregada cun día (de 
clase) de retraso, e 2 puntos se o é en 
dous días, e computará só a metade 
do seu valor se é entregada con máis 
de dous días de retraso.

40%

3ª Avaliación. NON PRESENCIAL. DESENVOLVIDA  A TRAVÉS DA 
AULA VIRTUAL.
   CON CONTIDOS DE REFORZO E RECUPERACIÓN PARA OS 
PENDENTES  E DE REPASO 
   AFIANZAMENTO PARA O RESTO DO ALUMNADO.

  A) LÁMINAS DE      As láminas valoraranse de 0 a 10  100%
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AFIANZAMENTO  e 
AMPLIACIÓN.

(Dous a catro 
láminas) 

puntos, poidendo ponderar a nota de 
cada lámina dentro do cómputo global 
das mesmas en función da 
complexidade que presente ou o tempo 
de traballo requerido.

A puntuación de cada lámina 
rebaixarase nun punto se é entregada 
cun día (de clase) de retraso, e 2 puntos
se o é en dous días, e computará só a 
metade do seu valor se é entregada con
máis de dous días de retraso

 B) LÁMINAS DE 
RECUPERACIÓN 
PARA OS ALUMNOS 
CON Avaliacións 
pendentes.

(Repetición das 
láminas sobre cada 
unha das 
avaliacións non 
superadas)

As láminas valoraranse de 0 a 10 
puntos. 
A media aritmética das cualificacións  
das seis láminas de Recuperación 
deberá ser maior ou igual a 5, para que 
cada  avaliación se dea por recuperada.

A puntuación de cada lámina 
rebaixarase nun punto se é entregada 
cun día (de clase) de retraso, e 2 puntos
se o é en dous días, e computará só a 
metade do seu valor se é entregada con
máis de dous días de retraso.

100%

Cualificaci
ón final

ALUMNOS CON 1ª e 
2ª  Av. APROBADAS

A cualificación final ordinaria  será a media 
aritmética das cualificacións dos dous primeiros
trimestres, sendo necesario obter unha 
cualificación mínima de 5 en cada un deles ou 
na súa correspondente recuperación.

Cada día de retraso respecto a data prevista na 
entrega de cada unha destas actividades 
descontara un punto na cualificación de dita 
actividade.

As actividades de afianzamento e ampliación, 
en función da súa correcta elaboración e 
puntual entrega, poderán  incrementar ata un 
10% a cualificación final do curso. 

ALUMNOS CON  1ª 
e/ou 2ª Av. 
SUSPENSAS

- O alumnado con nota inferior a 5 de media 
nunha ou nas dúas avaliacións, realizará as 
citadas LÁMINAS DE RECUPERACIÓN 
correspondentes a cada unha das avaliacións 
non superadas.

   Cada unha das avaliacións a recuperar terá que 
ser superada independentemente, acadando 
unha nota media maior ou igual que 5 en cada 
unha delas.
De ser así, estas notas farán media entre si , e 
esta media será a cualificación final da materia.
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Cada día de retraso respecto a data prevista na 
entrega de cada unha destas actividades 
descontara un punto na cualificación de dita 
actividade.
NO CASO DE PODERSE REALIZAR EXAMES OU 
PROBAS PRESENCIAIS DE RECUPERACIÓN 
DURANTE O MES DE XUÑO, ESTES ALUMNOS 
DEBERÁN LEVAR A CABO DITAS PROBAS.

   A CUALIFICACIÓN  DESTAS PROBAS 
   PRESENCIAIS FARÁ  MEDIA PONDERADA  COA   
   CUALIFICACIÓN DAS CITADAS ACTIVIDADES 
 de REPASO e RECUPERACIÓN.
(Exame 60%, láminas 40%). 

Só se efectúa media ponderada entre exame e 
láminas se en cada un dos apartados por 
separado, tanto nas láminas como no  exame, 
acádase unha cualificación mínima de 4  puntos
sobre 10.

Proba
extraordi
naria de

setembro

Deberá presentarase aquel alumnado que non acadase os estándares 
de aprendizaxe e competencias mínimos esixidos en xuño e/ou, non 
obtivese, tras a realización das actividades de recuperación, unha nota
media igual ou superior a 5.

O exame consistirá nunha única proba práctica sobre a 
totalidade  dos contidos  impartidos nas dúas primeiras 
avaliacións do curso.

ESTAS CONDICIÓNS PODERÁN VARIAR EN FUNCIÓN DAS 
DIRECTRICES DA CONSELLERÍA  DE EDUCACIÓN.

Alumnado
de

materia
pendente

Dadas as especiais circunstancias e, se non fose posible efectuar unha 
proba de recuperación presencial en xuño, darase por superada a 
materia  á/ao alumna/o  e se lle otorgará a cualificación de aprobado 
(puntuación única de 5), se acada unha cualificación igual ou 
superior a 5, na materia de DEBUXO TÉCNICO II, 
correspondente ao curso de 2º de Bacharelato.

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

Actividades Como medio de aprendizaxe a distancia emprégase  a Aula 
virtual:
-       Lectura comprensiva dos temas e exemplos aportados en 
cada unidade. 
- Visualización de exemplos de procesos de traballo mediante

vídeos, e arquivos seleccionados para un repaso 
pormenorizado dos contidos básicos.

- Realización de láminas similares ás realizadas durante o 
curso presencial.

- Formulación de dúbidas coa conseguinte resposta  e 
aclaración por parte da profesora  por foro de alumnos e /ou
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correo electrónico.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

- Proposta de actividades por parte da profesora na aula 
virtual e enviadas ao correo electrónico, con contidos a 
traballar, enlaces, exemplos e prazos de entrega.

- Seguimento da actividade a través de mensaxes individuais 
mesmo.

- Corrección e cualificación de todos traballos entregados.

Materiais e
recursos

-     Temario e láminas de elaboración propia pola profesora 
subidos por temas á 
        Aula Virtual.
-      Vídeos e arquivos de elaboración específica  e 
seleccionados 
         para reforzo e ampliación de contidos e procesos.
- Foro de alumnos da aula virtual para intercambio de 

información,  comentario de tarefas.
- Correo electrónico para intercambio de tarefas, resolución 

de dúbidas, etc.

4. Información e publicidade.

Información ao
alumnado e ás

familias
Aula Virtual, correo electrónico, teléfono, Espazo Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: VOLUME
CURSO: 1º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
1. Compoñer os elementos 
formais establecendo relacións 
coherentes e unificadas entre 
idea, forma e materia.

1.1.Planifica e organiza as diferentes fases de realización dunha peza 
volumétrica en función da técnica seleccionada

1.2.Planifica o proceso de realización desde a primeira fase de ideación 
ata a elaboración da obra final.

2. Identificar e utilizar 
correctamente os materiais e 
ferramentas básicos para a 
elaboración de composicións 
tridimensionais, establecendo 
unha relación lóxica entre eles 
e elixindo os máis adecuados 
ás características formais, 
funcionais e estéticas da peza 
que cumpra realizar. 

2.1.Valora e utiliza de forma creativa e acorde coas intencións plásticas as 
posibilidades técnicas e expresivas dos diversos materiais e acabados.

2.2.Utiliza os medios expresivos, as técnicas e os materiais en función do 
significado e os aspectos comunicativos de cada obra.

2.3.Realiza composicións tridimensionais, seleccionando e utilizando 
equilibradamente os principais elementos da linguaxe tridimensional.

2.4.Xera elementos volumétricos, prescindindo dos aspectos accidentais e 
plasmando as súas características estructurais básicas.

3. Desenvolver unha actitude 
reflexiva crítica e creativa en 
relación coas cuestións formais 
e conceptuais da cultura visual 
da sociedade da que forma 
parte

3.1.Analiza e le imaxes de diferentes obras escultóricas, identificando os 
principais elementos compositivos e diferenciando os aspectos decorativos
dos estructurais.

3.2.Emite xuízos de valor argumentados respecto da produción 
tridimensional propia e allea con base nos seus coñecementos sobre a 
materia, o contorno, o seu gusto persoal e sensibilidade.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Análise da produción do alumnado.
- Probas específicas 

Instrumentos: 
- Traballos teóricos de análise de obras escultóricas.
- Proxecto escultórico final de curso realizado na casa , 

acompañado dunha memoria do proceso. 
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Cualificación
final

A materia estará aprobada cando a media da suma da 1ª e
da 2ª avaliación sexa igual ou superior a 5.

O alumnado con nota inferior a 5 de media entre as dúas
primeiras  avaliacións,  realizará  actividades  de
recuperación con traballos similares aos suspensos ou sen
entregar.  A  nota  calcularase facendo  a  media  das
cualificacións das probas de recuperación.

A cualificación final será a obtida na media entre a 1ª e 2ª
avaliación  (ou  recuperación  no  seu  caso)  máis  a
cualificación obtida nas actividades realizadas no terceiro
trimestre, a razón dun máximo de 0,4 puntos polo análise
das esculturas e 0,6 polo traballo final de escultura.

Proba
extraordinar

ia de
setembro

Presentarase  aquel  alumnado  que  non  acadase  os
estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  mínimos
esixidos en xuño. Será unha proba obxectiva (exame) dos
contidos mínimos atendendo aos seguintes modelos para
elixir un deles:

MODELO A

1.Entrega dun proxecto para a creación dunha obra sobre
un tema proposto. O tema será comunicado con suficiente
antelación á data da proba. O proxecto será elaborado na
casa  e  deberá  constar  de  toda  a  información  gráfica  e
técnica  necesaria,  segundo a  información  aportada  polo
profesor/a.

2.Entrega dunha maqueta da obra proposta, elaborada na
casa, cos materiais elexidos polo alumno/a.

3.Elaboración dunha maqueta da obra, en arxila. Levarase
a cabo na aula, durante o tempo asignado ao exame.

A  nota  desta  proba  será  a  cualificación  final  dos
alumnos/as que se presenten a ela e obterase segundo a
seguinte ponderación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (Ponderación sobre a nota
total)

Proxecto 30%

Maqueta realizada na casa 30%

Maqueta realizada presencialmente 40%

MODELO B
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1.Elaboración dunha peza de arxila, empregando a técnica
de modelado e o tema indicados polo profesor/a. Levarase
a cabo na aula, durante o tempo asignado ao exame.

2.Proba teórica sobre os contidos da materia.

Alumnado
de materia
pendente: 

Non hai
alumnado

pendiente do
curso anterior

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades 

Como medio de aprendizaxe a distancia emprégase Aula 
virtual:

- Enlaces a artigos, blogues e vídeos seleccionados para un
coñecemento pormenorizado dos contidos básicos de 
volume.

- Proposta de actividades creativas con presentación, 
exemplos, datas de entrega.

- Enlaces a varios taboleiros de Pinterest da profesora con 
traballos seleccionados para inspirarlles en actividades 
de ampliación.

- Propostas de actividades variadas para elixir dentro das 
súas preferencias e posibilidades de acceso ao material.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

- Propostas de traballos a través da aula virtual e o correo 
electrónico con enlaces a páxinas web, artigos e 
exemplos así como concreción de datas e prazos de 
entrega.

- Seguimento da actividade a través de mensaxes 
individuais titorizados de cada un deles, durante o 
proceso de traballo ou á entrega final do mesmo.

- Corrección e cualificación de todos traballos entregados.

Materiais e
recursos

- Aula virtual: con enlaces a vídeos, artigos, taboleiros de 
Pinterest, blogues educativos, etc.

- Foro de alumnos da aula virtual para intercambio de 
información,  comentario de tarefas ou dúbidas.
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- Correo electrónico para intercambio de tarefas, 
resolución de dúbidas, etc.

4. Información e publicidade.

Información ao
alumnado e ás

familias

Aula virtual e correo electrónico para o alumnado
Abalar para as familias 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: FUNDAMENTOS DA ARTE 2
CURSO: 2º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Recoñecer  as  claves  teóricas  da  obra  artística
romántica.

 FA2.B1.1.1. Analiza o sentimento romántico e a
súa relación coa arte.

B1.2. Diferenciar o significado do termo "romántico"
aplicado ao movemento artístico do século XIX e o uso
actual.

 FA2.B1.2.1.  Diferencia  o  termo  romántico
aplicado ao movemento artístico do século XIX e o uso
actual.

 B1.3. Relacionar o romanticismo artístico co auxe
do  nacionalismo  e  a  creación  dos  estados  alemán  e
italiano.

 FA2.B1.3.1.  Relaciona o romanticismo e o auxe
do nacionalismo.

B1.5. Identificar os pintores románticos europeos. FA2.B1.5.1. Sopesa a importancia da obra pictórica de
Karl  Friedrich  Schinkel,  Caspar  David  Friedrich,
Thomas  Cole,  John  Constable,  William  Turner  e
outros.

 B1.6. Comparar a pintura romántica francesa e a
obra de Goya, e detectar semellanzas e influencias.

 FA2.B1.6.1. Analiza a pintura romántica francesa:
Théodore Géricault, Eugène Delacroix e Antoine-Jean
Gros.

 B1.7. Identificar a obra pictórica de Goya. FA2.B1.7.1. Recoñece a obra pictórica de Goya.

B1.8.  Comparar  as  pinturas  negras  con  expresións
artísticas  parecidas  de  artistas  doutras  épocas,
especialmente coa pintura expresionista do século XX.

 FA2.B1.8.1. Comenta as pinturas negras de Goya.

FA2.B1.8.2. Compara a obra de Goya de características
expresionistas  con  obras  de  contido  formal  similar
noutras épocas e culturas.

 B1.9.  Comentar  a  composición  de  elementos
pictóricos  e  narrativos  de  cadros  emblemáticos  da
pintura romántica.

 FA2.B1.9.1.  Comenta  o  cadro  "A  balsa  da
Medusa" de Géricault,  valorando a base histórica e o
resultado plástico.

 FA2.B1.9.2.  Analiza  a  pintura  "A  morte  de
Sardanápalo".

B1.10. Analizar as etapas pictóricas de Goya. FA2.B1.10.1. Identifica os principais cadros do pintor
aragonés.
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 FA2.B1.10.2.  Clasifica a temática dos cadros de
Goya.

B1.11.  Comparar  a  obra  pictórica  de  Goya  e  de
Velázquez.

 FA2.B1.11.1.  Relaciona  o  cadro  "A  familia  de
Carlos IV" con "As Meninas".

FA2.B1.11.2.  Relaciona  o  cadro  "A  leiteira  de
Bordeos" coa pintura impresionista posterior.

 B2.5. Analizar a obra de Camille Claudel e a súa
relación con Auguste Rodin.

FA2.B2.5.1.  Compara  a  obra  de  Rodin  e  Camille
Claudel e establece as conclusións pertinentes.

 B2.6. Identificar os principais escultores españois
da época, sinalando a obra de Mariano Benlliure.

 FA2.B2.6.1.  Identifica  a  escultura  española,
especialmente a obra de Mariano Benlliure.

 B3.1.  Relacionar as descubertas na composición
da cor coa súa aplicación na técnica pictórica.

FA2.B3.1.1. Relaciona a descuberta da descomposición
da  imaxe  en  cores  primarias  e  a  súa  relación  coa
técnica impresionista.

B3.4. Coñecer a biografía de Cézanne, a súa relación
coa parte comercial da creación artística e a influencia
na técnica pictórica posterior.

 FA2.B3.4.1.  Describe  as  principais  creacións  de
Cézanne.

B3.5. Describir as claves da pintura impresionista.  FA2.B3.5.1.  Identifica  os  cadros  máis
representativos de Manet, Monet, Pisarro e Sisley.

B3.6.  Comparar  a  temática  entre  os  motivos
historicistas e o reflexo da vida cotiá nas pinturas da
época.

 FA2.B3.6.1. Compara os cadros historicistas coas
obras de Pisarro ou Sisley.

 B3.9. Distinguir a técnica pictórica impresionista
da utilizada polos "Nabis" e polos "Fauves".

 FA2.B3.9.1.  Identifica  a  técnica  pictórica  dos
"Nabis" e dos "Fauves".

 FA2.B3.9.2.  Analiza  algunha  obra  de  Pierre
Bonnard e Matisse.

 B3.10. Comparar a calidade pictórica das pintoras
impresionistas coas obras dos pintores masculinos, por
exemplo as pintoras Berthe Morisot e Mary Cassatt.

FA2.B3.10.1.  Compara  a  obra  pictórica  das  pintoras
Berthe Morisot e Mary Cassatt cos pintores coetáneos.

B3.12. Analizar a obra pictórica de Van Gogh.  FA2.B3.12.1. Analiza a arte de Van Gogh.

 B3.13. Debater acerca da biografía de Van Gogh e
a influencia que tivo na súa pintura.

 FA2.B3.13.1.  Debate  acerca  da  posible  relación
entre a vida e a obra en Van Gogh.

 B3.14. Analizar a orixe teórica e a plasmación na
arte das formulacións cubistas.

FA2.B3.14.1.  Analiza  a  concepción  visual  da  arte
cubista.

FA2.B3.14.2. Compara algunha obra cubista con outras
anteriores.
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 FA2.B3.14.3. Identifica as obras cubistas de Juan
Gris, Pablo Picasso e Georges Braque.

B3.16. Clasificar a obra pictórica de Picasso nas súas
etapas máis representativas.

 FA2.B3.16.1.  Compara  as  etapas  creativas  de
Picasso: épocas rosa, azul, cubista e surrealista.

 B3.19.  Debater  acerca  da  calidade  artística  do
cartel publicitario.

 FA2.B3.19.1.  Explica  a  importancia  do  cartel
publicitario.

 B3.20. Identificar pola súa tipoloxía as obras en
cartel  dos  máis  senlleiros  artistas  da  súa  época,  por
exemplo  Jules  Chéret,  Alfons  Mucha  e  Leonetto
Cappiello.

 FA2.B3.20.1.  Explica  a  obra  gráfica  dos
cartelistas  Jules  Chéret,  Alfons  Mucha  e  Leonetto
Cappiello.

 B3.22.  Debater  acerca da influencia  do gravado
xaponés coas creacións europeas, sobre todo na obra de
Van  Gogh  e  dos  debuxantes  da  denominada  "liña
clara", por exemplo Hergé.

 FA2.B3.22.1.  Relaciona o gravado xaponés coas
creacións europeas, sobre todo na obra de Van Gogh e
de Hergé.

 B3.23. Explicar o cartel e a obra gráfica de Henri
de Toulouse-Lautrec.

 FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a obra gráfica de
Henri de Toulouse-Lautrec.

 B4.1.  Analizar  as  claves  estilísticas  do
Modernismo, que o diferencian claramente dos estilos
anteriores e posteriores.

 FA2.B4.1.1.  Identifica  os  elementos
diferenciadores  da  arte  modernista  fronte  ao
xeometrismo da Art Decó e os neoestilos anteriores.

 B4.2.  Debater  acerca  da  obra  modernista  en
Europa, a súa extensión e a súa duración cronolóxica.

 FA2.B4.2.1. Comenta a duración cronolóxica e a
extensión xeográfica do modernismo.

 FA2.B4.2.2.  Explica  o  modernismo  en  Europa:
Art Nouveau, Liberty, Sezession e Jugendstil.

 B4.3.  Recoñecer  o  modernismo  español,
nomeadamente a obra de Antonio Gaudí.

 FA2.B4.3.1.  Compara  a  obra  arquitectónica  de
Antonio Gaudí, Víctor Horta e Adolf Loos.

 B5.1. Relacionar a descuberta da psicoloxía coas
claves plásticas do surrealismo.

 FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas sobre a psicanálise
de  Sigmund  Freud  e  as  creacións  surrealistas,
especialmente co método paranoico-crítico de Salvador
Dalí.

 FA2.B5.1.2.  Explica  as  principais  características
do movemento surrealista.

 B5.2.  Identificar  as  principais  obras  e  os/as
principais autores/as surrealistas.

 FA2.B5.2.1. Comenta as obras surrealistas de Jean
Arp,  Joan Miró e a pintura metafísica de Giorgio de
Chirico.

 B5.5.  Explicar  as  claves  estilísticas  en
arquitectura,  pintura  e  moblaxe  do  movemento  "De
Stijl".

 FA2.B5.5.1.  Explica  a  concepción  artística  dos
neoplasticistas holandeses, o grupo "De Stijl".

 FA2.B5.5.2.  Analiza  as  obras  en  arquitectura,
pintura  e  moblaxe  de  artistas  neoplasticistas:  Piet
Mondrian,  Theo  van  Doesburg  e  Gerrit  Thomas
Rietveld.
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 B6.1. Identificar as claves sociais e políticas que
se relacionan co Art Decó.

 FA2.B6.1.1.  Comenta  a  relación  entre  o
desenvolvemento económico mundial e o auxe da Art
Decó.

 FA2.B6.1.2.  Explica  a  evolución  desde  a  arte
baseada na natureza (modernismo),  á arte xeométrica
(Art Decó).

 B6.2. Recoñecer o estilo Art Decó en arquitectura,
identificando os edificios emblemáticos deste estilo. 

 FA2.B6.2.1.  Relaciona o Art Decó cos edificios
anteriores da escola de Chicago e os edificios de Nova
York, especialmente o Chrysler e o Empire State.

 B6.3. Analizar as principais obras e escultores da
época,  por  exemplo  Pablo  Gargallo  e  Constantin
Brancusi.

 FA2.B6.3.1.  Compara  a  escultura  de  Pablo
Gargallo e de Constantin Brancusi.

 B6.4. Debater acerca da obra pictórica de Tamara
de Lempicka.

 FA2.B6.4.1. Comenta a obra pictórica da pintora
Tamara de Lempicka.

 B8.3. Comentar a evolución na forma escultórica:
a ruptura da forma.

 FA2.B8.3.1.  Comenta  a  evolución  escultórica
europea, nomeadamente salientable nas obras de Henry
Moore, Antoine Pevsner e Naum Gabo.

 B9.1.  Debater  acerca  dos  valores  plásticos  da
arquitectura funcional.

 FA2.B9.1.1.  Explica  a  idea:  "a  función  fai  a
forma".

 FA2.B9.1.2. Comenta a frase do arquitecto Mies
van der Rohe: "Menos é máis”.

 B9.2. Identificar a tipoloxía do edificio funcional.  FA2.B9.2.1.  Comenta  as  claves  da  arquitectura
funcional.

 FA2.B9.2.4.  Compara o moble funcionalista con
outros estilos anteriores e posteriores.

 B9.3. Comparar as creacións dos arquitectos desta
corrente creativa máis relevantes.

 FA2.B9.3.1.  Identifica  as  principais  creacións
arquitectónicas  de  Mies  van  de  Rohe,  Frank  Lloyd
Wright e Le Corbusier.

 B9.4. Relacionar a orixe do deseño industrial e a
produción en serie.

 FA2.B9.4.1. Relaciona a escola alemá Bauhaus co
deseño industrial.

 B10.1.  Analizar  a  evolución  na  arquitectura,
intentando  dilucidar  posibles  estilos  ou  a  evolución
desde os edificios anteriores.

 FA2.B10.1.1. Comenta a uniformidade estilística
mundial  do  estilo  arquitectónico  denominado  "estilo
internacional".

 B10.2. Explicar as claves conceptuais e plásticas
do  expresionismo  figurativo,  do  expresionismo
abstracto,  do  Pop  Art,  do  hiperrealismo  e  da  arte
cinética.

 FA2.B10.2.1.  Comenta  as  claves  do
expresionismo  figurativo,  desde  o  expresionismo
alemán ata a obra de Francis Bacon e de Lucian Freud.

 FA2.B10.2.2. Explica a obra pictórica de Jackson
Pollock e de Mark Rothko.

 FA2.B10.2.3.  Identifica  as  claves  da  pintura
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hiperrealista  e/ou  Pop  Art,  comparando  as  obras  de
David  Hockney  e  dos  españois  Antonio  López  e
Eduardo Naranjo, entre outros.

 FA2.B10.2.4.  Analiza  as  claves  artísticas  das
correntes expresionistas.

 B10.3.  Recoñecer  os  principais  estilos
escultóricos españois, a escultura vasca, a abstracción
xeométrica e outras.

 FA2.B10.3.1. Analiza a importancia da escultura
expresionista española.

 FA2.B10.3.2. Describe a importancia da escultura
vasca  e  indica  as  obras  de  Jorge  Oteiza,  Eduardo
Chillida e Agustín Ibarrola.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Exercicios prácticos: comentario  comparativo tipo ABAU  (25% 
cualificación)

Exercicios prácticos: exposición oral ou vídeo dun autor (10% cualificación)

Exame avaliación (65% cualificación)

Instrumentos:

-Recollida mediante Drive e devolución ós alumnos das corrección con 
anotacións e cualificación dos comentarios elaborados por eles.
-Corrección e publicación na aula virtual dos vídeos expositivos para 
que todos os alumnos os podan consultar.
-Subida á Aula Virtual de apuntamentos e presentacións en Power point
das obras dos autores que entran no exame final.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final 
de curso:

A nota  final  será  a  media  aritmética  da  Primeira  e  a  Segunda  avaliación
sumándolle ó resultado a nota obtida na Terceira avaliación multiplicada por
0,1 (sempre e cando pase de 5).

No  caso  de  alumnos  que  con  esta  suma  da  cualificación  da  Terceira
Avaliación  non  obteñan  unha  media  superior  a  un  5  deberán  facer  as
respectivas recuperacións (da Primeira, da Segunda ou de ámbalas dúas).

Os traballos valorados na terceira avaliación son: un comentario comparativo
de dúas obras arquitectónicas, unha exposición oral ou en vídeo (no caso dos
alumnos que non a fixeron presencialmente) e un exame global da materia.

Proba
extraordinari

Constará dun exame global seguindo a estrutura habitual dos exames do 
curso.
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a de
setembro 

Avaliación de 
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non procede

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

Actividades

-Actividades de ampliación xa que os alumnos teñen que ir á proba de
ABAU polo tanto, traballáronse os contidos da 3ª avaliación.

-A metodoloxía foi a elaboración por parte da profesora de apuntamentos
e presentacións de Power Points de todos os autores e as súas respectivas
obras subidos a aula virtual a medida que estaban elaborados.

-Elaboración por parte dos alumnos dun comentario comparativo entre
obras,  coa  mesma  estrutura  dos  resoltos  durante  todo  o  curso  que
compartiron  por  Drive  e  foron  devoltos  coas  debidas  correccións,
recomendacións e xustificación das notas. A porcentaxe do seu valor é
un 25% da nota.

  
-Os  alumnos  realizaron  a  exposición  de  un  autor  mediante  vídeos  e
explicacións orais para compartir na Aula Virtual cos seus compañeiros.
A porcentaxe do seu valor é un 10% da nota.

-Fixemos un exame on-line que seguindo o modelo de ABAU consistía
nun comentario reflexivo é crítico baseado nos apuntamentos de todo o
curso.  A porcentaxe do valor é un 65% da nota. Non puidemos facer
dous como no resto de trimestres dadas as circunstancias.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Ningún dos meus alumnos de 2º de Bachillerato mostrou problemas de 
conectividade. Algún non dispoñía portátil, que lle foi suministrado 
posteriormente pola Consellería pero todos posúen  móbil e conexión a 
Internet para poder entrar na Aula Virtual. Aínda que non todos teñen 
Telegram pero poden consultar o correo electrónico.

Materiais e
recursos

Todo o material foi elaborado pola profesora ó non dispor de libro de 
texto nesta materia.  Exercicios de práctica, exames, apuntamentos e 
presentacións de Power Point con todas as obras dos artistas do temario. 
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4. Información e publicidade.

Información
ao alumnado
e ás familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 
O alumnado e as familias serán informados dos Criterios de Avaliación, 
como é habitual, a través do curso correspondente da Aula Virtual así 
como das cualificacións antes de ser entregadas oficialmente. Tamén 
poden ser informados mediante correo electrónico ou Telegram se fose 
preciso.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL 2
CURSO: 2º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

O grao mínimo de consecución para superar a materia mantense inalterable nos 
bloques 4 e 5,  tal e como se reflicte na programación ordinaria. 

En canto á os bloques 1, 2 e 3 quedan como segue: 

BLOQUE 1. INTEGRACIÓN  DE SON  E IMAXE NA 
CREACIÓN DE  AUDIOVISUAIS  E NOVOS  MEDIOS

6. Estándares de aprendizaxe
Porce
nt.

1. Analiza as características técnicas do son, como a lonxitude e a 
frecuencia de onda, e o timbre. 30

2. Diferencia os sistemas de captación microfónica a partir das 
necesidades de obtención do son. 0

3. Diferencia as características técnicas principais de gravación e 
difusión de sons a través de diferentes sistemas (monofónicos, 
estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3, etc.). 0

4. Explica a relación entre a imaxe e o son. 10

5. Analiza o resultado perceptivo obtido ao modificar os elementos 
sonoros nunha produción audiovisual. 10

6. Analiza a calidade da composición musical nas bandas sonoras para o 
cine e a súa importancia no conxunto total da película. 0

7. Explica a evolución do cine español a través das bandas sonoras de 
películas emblemáticas e compositores salientables. 0

8. Valora a importancia da función expresiva da imaxe, o son e a música 
no proceso de creación de audiovisuais e de novos medios, analizando as
funcións comunicativas e estéticas dos productos audiovisuais. 20

9. Analiza a técnica narrativa do cine mudo e as súas características 
técnicas. 10

10. Comenta as diferenzas entre os gags visuais e sonoros no cine. 10

11. Expón a complexidade técnica da comedia coral. 0

BLOQUE 2. CARACTERÍSTICAS  DA PRODUCIÓN  
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AUDIOVISUAL  E MULTIMEDIA  EN DIFERENTES  
MEDIOS

1. Comenta o resultado artístico e técnico que utilizan os creadores na 
industria do cine e o teatro acerca do mundo do espectáculo. 0

2. Analiza as características técnicas e expresivas de diferentes medios 
de comunicación, así como as súas posibilidades informativas e 
comunicativas, e identifica os tipos de destinatarios das mensaxes. 10

3. Analiza os procesos técnicos que se realizan na posproducción de 
pezas audiovisuais. 30

4. Valora a complexidade técnica e os resultados prácticos obtidos na 
fabricación de efectos para cine e televisión. 0

BLOQUE 3. OS MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  
AUDIOVISUAL

1. Valora o uso e o acceso aos novos medios en relación coas 
necesidades comunicativas actuais e as necesidades dos servizos 
públicos de comunicación audiovisual tradicional. 20

2. Analiza a importancia creativa, técnica e histórica dos/das principais 
realizadores/as da televisión en España. 0

3. Explica as características principais da retransmisión radiofónica. 0

4. Comenta as diferenzas de formulación narrativa dos xéneros 
radiofónicos, e establecer as súas características principais. 0

5. Analiza e valora a importancia económica dos índices de audiencia nos
ingresos publicitarios das empresas de comunicación. 30

6. Identifica e discerne as comunicacións que emiten os medios de 
difusión, diferenciando información de propaganda comercial. 20

BLOQUE 4. A PUBLICIDADE

1. Valora a dimensión social e de creación de necesidades das mensaxes 
publicitarias, analizando as funcións comunicativas e estéticas da 
mensaxe publicitaria. 80

2. Analiza os sistemas de inserción de publicidade nos programas de 
radio e televisión. 50

3. Expón as consecuencias sociais do papel dos actores e das actrices 
cinematográficos/as como xeradores/as de tendencias e a súa relación 
cos patrocinadores comerciais. 50

4. Comenta a relación entre os triunfos deportivos e a súa asociación a 
produtos comerciais. 50

BLOQUE 5. ANÁLISE DE  IMAXES  E MENSAXES 
MULTIMEDIA

1. Desenvolve actitudes selectivas, críticas e creativas fronte ás 90
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mensaxes que recibimos a través das canles de difusión, aplicando 
solucións expresivas para elaborar pequenas producións audiovisuais.

2. Selecciona e discerne recursos audiovisuais adaptados a unha 
necesidade concreta. 80

2. Avaliación e cualificación

Avaliouse ata a materia dada. A nota da 3ª  avaliación servirá para subir a nota 
media das dúas avaliacións anteriores.

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

Recolléronse os traballos e avaliaronse a partir das entregas feitas na aula 
virtual.

Non se impartiron as unidades didácticas 5 e 6 e sí a unidade didáctica 4, ainda 
que non completamente. 

Ditas unidades didácticas se enviarán en formato informático aos alumnos/as 
para a preparación das Probas de acceso á universidade.

4. Información e publicidade.

De todo o informado anteriormente deuse cumplida información aos alumnos/as 
a través da aula virtual e da páxina web da materia. 

Mantívose contacto cos alumnos/as e cós país que así o reclamaron. ABALAR 
para as familias.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: DESEÑO
CURSO: 2º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Coñecer e describir as características
fundamentais dos movementos 
históricos e das correntes e escolas 
máis salientables na historia do 
deseño, recoñecer as achegas do 
deseño en diferentes ámbitos e 
valorar a repercusión que tivo nas 
actitudes éticas, estéticas e sociais na
cultura contemporánea.

1.1.1. Coñece e describe as características fundamentais 
das principais correntes e escolas da historia do deseño.

1.1.2. Analiza imaxes relacionadas co deseño, identifica o
ámbito ao que pertencen e relaciónaas coa súa corrente, a
súa escola ou o seu período.

1.1.3. Analiza imaxes de produtos de deseño e de obras 
de arte, e explica razoadamente as principais semellanzas
e diferenzas entre estes dous ámbitos, utilizando con 
propiedade a terminoloxía específica da materia.

*estandares en cor gris e 
cursiva non avaliables

1.2.1. Comprende, valora e explica de maneira argumentada a
incidencia que ten o deseño na formación de actitudes éticas, 
estéticas e sociais e nos hábitos de consumo.

Utilizar os elementos básicos da 
linguaxe visual na realización de 
composicións creativas que 
evidencien a comprensión e a 
aplicación dos fundamentos 
compositivos.
Aplicar as teorías perceptivas e os 
recursos da linguaxe visual á 
realización de produtos concretos de 
deseño.

2.1.1. Identifica os principais elementos da linguaxe 
visual presentes en obxectos de deseño ou do contexto 
cotián.

2.2.1. Realiza composicións gráficas, seleccionando e 
utilizando equilibradamente os principais elementos da 
linguaxe visual.

2.2.2. Analiza imaxes ou produtos de deseño, 
recoñecendo e diferenciando os seus aspectos funcionais 
estéticos e simbólicos.

Aplicar as teorías perceptivas e os 
recursos da linguaxe visual á 
realización de produtos concretos de 
deseño.

2.3.1. Aplica as teorías perceptivas e os recursos da 
linguaxe visual á realización de propostas de deseño en 
diferentes ámbitos.

2.3.2. Utiliza a cor atendendo ás súas calidades 
funcionais, estéticas e simbólicas, e á súa adecuación a 
propostas específicas de deseño.

Diferenciar os aspectos formais, 
funcionais, estéticos e comunicativos
de obxectos de referencia dos 
distintos ámbitos do deseño

2.4.1. Modifica os aspectos comunicativos dunha peza de
deseño, ideando alternativas compositivas e 
reelaborándoa con diferentes técnicas, materiais, 
formatos e acabamentos.

2.4.2. Descompón en unidades elementais unha obra de 
deseño gráfico complexa e reorganízaas elaborando 
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novas composicións plasticamente expresivas, 
equilibradas e orixinais.

Valorar a importancia da 
metodoloxía como ferramenta para a
formulación, o desenvolvemento, a 
realización e a comunicación 
acertados do proxecto de deseño.

3.1.1. Coñece e aplica a metodoloxía proxectual básica.

Resolver problemas de deseño de 
xeito creativo, lóxico e racional, 
adecuando os materiais e os 
procedementos á súa función 
estética, práctica e comunicativa

3.2.1. Desenvolve proxectos sinxelos que dean resposta a
propostas específicas de deseño previamente 
establecidas.

Compilar e analizar información 
relacionada cos aspectos do proxecto
que se vaia desenvolver, para 
realizar propostas creativas e 
realizables ante un problema de 
deseño.

3.3.1. Determina as características técnicas e as 
intencións expresivas e comunicativas de diferentes 
obxectos de deseño.

3.3.2. Recolle información, analiza os datos obtidos e 
realiza propostas creativas.

Achegar solucións diversas e 
creativas ante un problema de 
deseño, potenciando o 
desenvolvemento do pensamento 
diverxente.

3.4.1. Planifica o proceso de realización desde a fase de 
ideación ata a elaboración final da obra.

3.4.2. Debuxa ou interpreta a información gráfica, tendo 
en conta as características e os parámetros técnicos e 
estéticos do produto para o seu posterior 
desenvolvemento.

Coñecer e aplicar técnicas básicas de
realización de esquemas e 
bosquexos, presentar con corrección 
os proxectos e argumentalos con 
base nos seus aspectos formais, 
funcionais, estéticos e 
comunicativos.

3.5.1. Realiza esquemas e bosquexos para visualizar a 
peza e valorar a súa adecuación aos obxectivos 
propostos.

3.5.2. Materializa a proposta de deseño e presenta e 
defende o proxecto realizado, desenvolvendo a 
capacidade de argumentación e a autocrítica.

3.5.3. Planifica o traballo, coordínase, participa 
activamente, e respecta e valora as realizacións do resto 
dos integrantes do grupo nun traballo de equipo.

Explorar con iniciativa as 
posibilidades plásticas e expresivas 
da linguaxe gráfica e utilizalas de 
xeito creativo na ideación e na 
realización de obra orixinal de 
deseño gráfico, e analizar desde o 
punto de vista formal e 
comunicativo produtos de deseño 
gráfico, identificando os recursos 
gráficos, comunicativos e estéticos 
empregados.

4.1.1. Realiza proxectos sinxelos nalgún dos campos 
propios do deseño gráfico como a sinalización, a edición,
a identidade, a embalaxe ou a publicidade.

4.1.2. Examina obxectos de deseño e determina a súa 
idoneidade en función das súas características técnicas, 
comunicativas e estéticas.

Recoñecer as pautas básicas de 
lexibilidade, estrutura, espazamento 

4.2.1. Identifica as principais familias tipográficas e 
recoñece as nocións elementais de lexibilidade, estrutura,
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e composición. espaciado e composición.

4.2.2. Utiliza de xeito adecuado a tipografía seguindo 
criterios acertados na súa elección e na súa composición.

Realizar proxectos elementais de 
deseño gráfico identificando o 
problema, achegando solucións 
creativas e seleccionando a 
metodoloxía e os materiais 
adecuados para a súa 
materialización.

4.3.1. Resolve problemas sinxelos de deseño gráfico 
utilizando os métodos, as ferramentas e as técnicas de 
representación adecuadas.

Desenvolver unha actitude reflexiva 
e creativa en relación coas cuestións 
formais e conceptuais da cultura 
visual da sociedade da que forma 
parte.

4.4.1. Relaciona o grao de iconicidade de imaxes gráficas
coas súas funcións comunicativas.

4.4.2. Emite xuízos de valor argumentados respecto á 
producción gráfica propia e allea con base nos seus 
coñecementos sobre a materia, o seu gusto persoal e a súa
sensibilidade.

*estandares en cor gris 
ecursiva non avaliables

4.5.1. Utiliza con solvencia os recursos informáticos idóneos e
aplícaos á resolución de propostas específicas de deseño 
gráfico.

Analizar os aspectos formais, 
estruturais, semánticos e funcionais 
de obxectos de deseño, que poden 
ser naturais, artificiais, de uso cotián 
ou propios do deseño.

5.1.1. Analiza obxectos de deseño e determina a súa 
idoneidade, realizando en cada caso un estudo da súa 
dimensión pragmática, simbólica e estética.

5.1.2. Determina as características formais e técnicas de 
obxectos de deseño atendendo ao tipo de produto e ás 
súas intencións funcionais e comunicativas.

Desenvolver un proxecto sinxelo de 
deseño industrial, seguindo unha 
metodoloxía idónea e seleccionando 
as técnicas de realización 
apropiadas.

5.2.1. Desenvolve proxectos sinxelos de deseño de 
produtos en función de condicionantes e requisitos 
específicos previamente determinados.

5.2.2. Interpreta a información gráfica achegada en 
supostos prácticos de deseño de obxectos e do espazo.

5.2.3. Utiliza adecuadamente os materiais e as técnicas de
representación gráfica.

*estandares en cor gris e 
cursiva non avaliables

5.3.1. Realiza esquemas e esbozos para visualizar e valorar a 
adecuación do traballo aos obxectivos propostos.

5.3.2. En propostas de traballo en equipo, participa 
activamente na planificación e na coordinación do traballo e 
respecta e valora as realizacións e as achegas do resto de 
integrantes do grupo.

5.3.3. Propón solucións viables de habitabilidade, 
distribución e circulación no espazo en supostos sinxelos de 
deseño de interiores.

5.3.4. Valora a metodoloxía proxectual, recoñece os factores 
que interveñen nela e aplícaa á resolución de supostos 
prácticos.

Valorar a importancia do 5.4.1. Coñece as nocións básicas de ergonomía e 
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coñecemento e da aplicación dos 
fundamentos ergonómicos e 
antropométricos, nos procesos de 
deseño, entendendo que son 
ferramentas imprescindibles para 
mellorar o uso dun obxecto e 
adecualos ás medidas, á morfoloxía 
e ao benestar humanos.

antropometría, e aplícaas en supostos prácticos sinxelos 
de deseño de obxectos e do espazo.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realización de traballos e tarefas correspondes ao desenvolvemento de 
contidos vistos na actividade presencial con pequena ampliación referente 
ao deseño en España.
Realización de tarefas voluntarias de repaso
Realización de tarefas obrigatorias de recuperación
Realización de probas de recuperación
Vídeo correccións das tarefas voluntarias de repaso e das obrigatorias de 
recuperación

Instrumentos:
Ordinarios e Obrigatorios de seguimento da actividade de 

ampliación do 3º trimestre
 Tarefa en grupo: elaboración de presentación colaborativa ..... 20%
 Tarefas individuais: Traballos de análise de deseños, Comentarios 

sobre deseños propostos, tarefas similares ás probas de 
ABAU .........40% x cada unha das realizadas ( son dúas)

 Participación nas vídeo correccións das tarefas ....ata 5%

Tarefa voluntaria tipo proba ABAU....10%  ( a maiores das anteriores) 

Obrigatorios de recuperación ou voluntarios de reforzo 
Tarefas e probas de recuperación similares as probas ABAU 

Proba Final extraordinaria de Maio 
Esta proba poderá ser presencial ou non, dependendo das 
circunstancias reguladas por instrucións de ámbito superior relativas
ao seguimento da COVID19.
Nesta proba haberá de presentarse aqueles alumnos que non teñan 
acadada a cualificación de 5 na NM12 ou ben non teñan acadado o 5
despois de realizas as tarefas proposta de recuperación.
Os criterios de avaliación da mesma serán os reflectidos na táboa 
correspondente ao apartado 1 anterior.

Cualificaci
ón final

Segundo se indica nas Instrucións 27-04,   a  avaliación das
actividades  realizadas  na  fase  non  presencial  so  poderá  ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Nota  media  acadada  por  o  alumno  nas  dúas  primeiras

avaliacións NM12 calculada como media ponderada na que a
primeira avaliación conta un 45%, e a segunda un 55%
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Sempre que NM12 sexa superior a 5, se incrementará nas
porcentaxes seguintes:

 Nota  acadada  nas
actividades  de  ampliación
do 3º trimestre..... 

ata  1  pto.  (10%  de  dita  nota)
sempre  que  as  actividades
desenvoltas superen un 4

 Nota  acadada  nas
actividades  voluntarias  de
repaso e reforzo

ata 1 pto.: cada actividade feita
poderá  valer  ata  0,33,  sempre
que  as  actividades  desenvoltas
superen un 4 

Se a nota media do alumno  NM12  é inferior a 5 por ter
unha ou ambas avaliacións suspensas

 Nota  media  acadada  nas
actividades  e  probas  de
recuperación con exercicios
de  tipo  ABAU  (  dúas  a
realizar  na  primeira
quincena de maio) 

Si esta nota é superior a 4 será
incrementada por a nota acadada
nas actividades de ampliación do
3º trimestre ata  1 pto.  (10% de
dita  nota)  sempre  que  as
actividades  desenvoltas  superen
unha cualificación de  4.

 Nota acadada na proba final  extraordinaria  ou NM12,
tomarase a maior de ambas.

Proba
extraordin

aria de
setembro

Consistirá  nunha  única  proba  con  supostos  prácticos
semellantes a os das probas da ABAU.
Esta proba poderá ser presencial ou non dependendo das 
circunstancias reguladas por instrucións de ámbito superior relativas
ao seguimento da COVID19
Os criterios de avaliación da mesma serán os reflectidos na táboa 
correspondente ao apartado 1 anterior.

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

Actividades Ampliación de contidos en formato presentación na Aula Virtual
Realización das seguintes tarefas:

 Presentación colaborativa ( Google Presentacions) en 
grupos de 2-3 alumnos sobre un deseñador significativo 
do ámbito Español 

 Tarefa de análise dun produto modular e deseño 
posterior doutro elemento 

 Tarefa de análise gráfico dunha cadeira significativa da 
historia do deseño e deseño de moble da mesma serie

 Tarefa voluntaria de exercicio de anos anteriores da 
proba ABAU

 Correccións en Videoconferencia en pequenos grupos 
destas tarefas

 3 Tarefas de recuperación o repaso con exercicios de 
anos anteriores da proba ABAU

 Prevista proba extraordinaria a mediados Maio co mesmo
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tipo de probas que os da ABAU

Metodoloxía
(alumnado

con
conectividad

e e sen
conectividad

e):

Despois destes case dous meses de traballo on line non teño 
constancia de que ningún dos alumnos da materia teña que 
haber traballado sen conectividade, salvo problemas puntuais de
fallos na rede ou esgotamentos non permanentes de datos. 
Considero que todos os alumnos teñen conectividade.

 Publicación na Aula Virtual de contidos, actividades e 
tarefas

 Creación de foro para comunicación docente-alumnos e a
resolución de dubidas.

 Creación dunha conta de gmail específica para a materia 
co obxectivo de ampliar as canles de conectividade e 
dispor de ferramentas de traballo colaborativas tales 
como documentos de texto, presentacións o carpetas 
para compartir de arquivos.

 Cada un dos contidos, actividades ou tarefas se 
comunican tanto dende a Aula Virtual como dende a 
conta de gmail.

 Realización de videoclases para seguimento das 
actividades propostas

 Realización de videoclases para a corrección participativa
das tarefas propostas

 A corrección da tarefa voluntaria e as de tipo repaso ou 
reforzo faranse unicamente coa participación online do 
alumno respectivo, de non producirse esta participación 
non serán tidas en conta.

Materiais e
recursos

Materia estruturada en presentacións na AV
Temas en pdf na AV
Vídeos de apoio sobre temas relacionados na AV
Outro material de apoio: Recursos gráficos, libros en pdf, 
aplicacións varias na AV
Carpetas compartidas en Google Drive
Documentos e presentacións compartidas en Google Doc
Videoconferencias en CiscoWebex
Videoconferencias en Skype

4. Información e publicidade.

Información
ao alumnado
e ás familias

Mediante a aula virtual da materia 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MATERIA: DEBUXO ARTÍSTICO 2
CURSO: 2º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Non varían. Tódolos contidos da materia foron traballados (central ou transversalmente). A 13
de marzo estabamos afondando nos contidos traballados e aplicando coñecementos en 
proxectos prácticos (pintado de murais/portas, apuntes no exterior e preparación e montaxe de
exposición de traballos do alumnado)

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Traballo na casa a partir da información e 
instrucións publicadas no Blog de clase e presentación 
telemática no prazo indicado (textos, debuxos e vídeos)

Instrumentos: Intercambio de información, resolución de 
dúbidas e corrección de traballos personalizada mediante 
correo electrónico e plataformas online (Drive, Webex).

Cualificación
final

 Obterase unha primeira cualificación resultante da media 
de     traballos e exames feitos durante o curso presencial 
40%  (1ªAV)+50%(2ªAv)+10% (3 semanas presenciais da 
3ªav).
Esta cualificación poderá ser modificada (só para mellorar) 
polos traballos realizados durante o confinamento.
Recuperación de avaliacións suspensas: Facilitarase ao 
alumnado información e traballos de recuperación no caso 
de que a primeira cualificación antes mencionada fose de 
insuficiente.

Proba
extraordinari

a de
setembro

Aqueles alumnos que non teñan acadado un suficiente ou 
máis na avaliación ordinaria de xuño poderán presentarse 
á convocatoria extraordinaria de setembro 
preferentemente de xeito presencial e, se non for posible, 
se lles facilitará a realización da proba de xeito telemático

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: En 2º Bac non se dá o caso.

Criterios de cualificación: Ídem

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

Actividades

Repaso e reforzo:
Análise escrita de recursos estilísticos en traballos de 
debuxo e ilustración alleos e propios.
Debuxos do natural e a partires de fotografías realizados na
casa.
Presentación en vídeo dun caderno de apuntes feito ao 
longo do curso.
Realización de deseños empregando os sistemas de 
representación máis habituais (diédrico, axonométrico) a 
man alzada.
Recuperación: Presentación de traballos non entregados no
seu prazo ou que non acadaron os mínimos esixidos.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Manter o contacto co alumnado a través do blog (con 
versión web e android para móbil) e do correo electrónico, 
coas mesmas canles e frecuencia do período presencial, 
pero flexibilizando as datas de entrega e as esixencias de 
materiais específicos.

Materiais e
recursos

Os recursos da materia continuaranse a presentar ao 
alumnado mediante o blog de clase onde se recollerán os 
contidos, o material de investigación, as instrucións dos 
traballos a realizar, o calendario coas datas de entrega, etc.

4. Información e publicidade.

Información
ao alumnado
e ás familias

A información ao alumnado realízase empregando o blog 
de clase co cal o alumnado traballou desde o comezo de 
curso de xeito frecuente e que ten un enlace desde a 
páxina web do centro. O intercambio de 
información/dúbidas/traballos realízase por correo 
electrónico e plataformas asociadas.

En caso de necesidade, tamén hai contacto por teléfono 
móbil con varios representantes de cada grupo de 2ºBac, 
que á sua vez teñen grupo de Whatsapp con todos os seus
compañeiros.

Publicidade Na páxina web do centro hai un enlace ao blog de clase no
apartado do Departamento de Artes
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MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICAS
CURSO: 2º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Seleccionar información a través 
de diferentes fontes de información, 
incluídas as tecnoloxías da información 
e da comunicación, acerca da evolución 
dos materiais e a súa aplicación ao 
longo da historia, co fin de distinguir e 
relacionar os materiais e os 
instrumentos utilizados nas técnicas 
gráfico-plásticas.

TEGPB1.1.1. Coñece os materiais, o 
tipo de soporte, os pigmentos, os 
aglutinantes e os diluentes utilizados 
nas técnicas gráfico-plásticas.
TEGPB1.1.3. Relaciona os materiais, o 
tipo de soporte, os pigmentos, os 
aglutinantes e os diluentes máis 
adecuados a cada técnica gráfico-
plástica.
TEGPB1.1.4. Coñece e utiliza con 
propiedade, de forma oral e escrita, a 
terminoloxía propia das técnicas.

B1.2. Comparar as propiedades físicas e
químicas dos materiais e a súa 
interacción.

TEGPB1.2.1. Coñece as propiedades 
físicas e químicas dos materiais e a 
súa interacción.
TEGPB1.2.2. Razoa a elección dos 
materiais cos que se vai traballar na 
aplicación de cada técnica, tendo en 
conta as propiedades físicas e 
químicas.

B2.1. Identificar e aplicar, de maneira 
apropiada, as técnicas secas e húmidas 
aplicadas ao debuxo, apreciando a 
importancia que tivo e ten o debuxo 
para a produción de obras artísticas ao 
longo da historia.

TEGPB2.1.1. Describe as técnicas de 
debuxo.
TEGPB2.1.2. Identifica e manexa os 
materiais utilizados nas técnicas do 
debuxo, tanto secas como húmidas.
TEGPB2.1.3. Planifica o proceso de 
realización dun debuxo definindo os 
materiais, os procedementos e as súas 
fases.
TEGPB2.1.4. Produce obras propias 
utilizando técnicas de debuxo secas e 
húmidas

B3.1. Coñecer as técnicas de pintura e 
os materiais utilizados en cada unha ao 
longo da historia.

TEGPB3.1.1. Describe as técnicas de 
pintura.
TEGPB3.1.2. Coñece, elixe e aplica 
correctamente os materiais e os 
instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica.

B3.2. Elixir e aplicar correctamente os TEGPB3.2.1. Realiza composicións 
ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 64 DE 74 CENTRO: IES PLURILINGÜE
ADORMIDERAS
CURSO: 3º ESO
MATERIA:EPVA



materiais e instrumentos propios das 
técnicas pictóricas na produción de 
traballos persoais con técnicas á auga, 
sólidas, oleosas e mixtas.

escollendo e utilizando as técnicas á 
auga, sólidas e oleosas que resulten 
máis apropiadas para o proxecto en 
función a intencións expresivas e 
comunicativas.

B5.1. Experimentar con técnicas mixtas
e alternativas diferentes formas de 
expresión artística, expresando ideas e 
emocións a través de técnicas 
alternativas.

TEGPB5.1.1. Describe a técnica da 
colaxe e aplícaa na elaboración de 
traballos propostos polo profesor ou a 
profesora.
TEGPB5.1.4. Investiga e aprende 
técnicas alternativas, utilizando TIC.

B5.2. Recoñecer outras técnicas 
grafico-plásticas distintas ás 
tradicionais. 

TEGPB5.2.1. Utiliza con propiedade os
materiais e os procedementos máis 
idóneos para representar e expresarse 
en relación ás linguaxes gráfico-
plásticas.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación
Procedementos:

1. Presentación de exercicios de práctica da técnica indicada polo 
profesor/a, que serán entregados nas datas indicadas.

A nota dos exercicios suporá un 30%.

Antes do PSCP, os exercicios entregados fora de prazo só se 
recollerán se o alumno/a non asistiu ás clases na data prevista para a 
súa entrega por falta xustificada e documentada oficialmente 
(mediante xustificante médico ou similar), en aplicación das normas 
establecidas polo centro para a realización de exames. Ditos traballos
deberán entregarse en canto o alumno/a se incorpore despois da 
falta.

2. Presentación de traballos prácticos sobre os contidos do curso, 
seguindo as instrucións dadas polo profesor/a en canto a formato, 
técnicas, materiais, etc, que serán elaborados tanto en casa como 
durante as clases e serán entregados nas datas indicadas.

A nota dos traballos será a media aritmética de todos eles e suporá un
70%. 

Antes do PSCP, os traballos entregados con días de retraso, sin causa
debidamente xustificada, levarán a seguinte penalización na súa nota:
1 día de retraso: -1 pto; 2 días de retraso: -2 ptos, 3 días de retraso: -3
ptos.

3. Lectura dun libro ou visionado dunha película, relacionado coa 
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materia, dos da lista indicada, e realización dun traballo-recensión 
indicado. Pode presentarse unha por avaliación. Pode incrementar a 
nota en ata 0,5 puntos por avaliación (antes do redondeo).

4. Traballos específicos, individuais e/ou en grupo, durante o PSCP, que 
poderán avaliarse entre 0,5 e 1,5 puntos, para incrementar a nota.

A partir do PSCP, as datas de entrega dos traballos flexibilizaranse 
no caso de que o alumnado manifeste algunha dificultade coa 
conectividade ou cos materiais que deben empregar.

Instrumentos:

- Recollida de traballos prácticos en formato físico (antes do 
PSCP), que deberán permanecer en posesión do profesor/a ata 
finalizar as datas oficiais de reclamación ás cualificacións.

- Recollida de traballos prácticos en formato dixital a través da 
Aula Virtual (durante o PSCP).

- Listados de control dos traballos prácticos.

- Rúbricas.

- Escalas de estimación.

- Observación do traballo en tempo real a través de arquivos 
dixitais compartidos (Google Drive) e conversas a través de 
chat.

Cualificaci
ón final

A nota final será o resultado da media da 1ª e 2ª 
avaliación máis os traballos entregados antes do PSCP 
(que corresponden xa á 3ª avaliación). A esta nota 
sumaránselles as cualificacións obtidas despois do 
PSCP, de xeito que todo o traballo realizado polo alumnado 
a partir desas datas sirva para beneficiarlles.

- ao traballo da 3ª avaliación avaliado antes do PSCP 
aplicaráselle un coeficiente corrector do 0,9.

- á cualificación de todos os traballos presentados 
despois do PSCP se lles aplicará o coeficiente de 0,08.

Os alumnos coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas, terán 
a oportunidade de repetir os traballos que non 
chegaban aos mínimos para poder acadar unha avaliación 
positiva, así como presentar todos os traballos especificados 
no apartado anterior que permiten incrementar a nota.

A nota final expresarase cun número entero. Os decimais 
redondearanse ao número entero anterior.
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O alumno acadará unha avaliación positiva se ten unha nota
igual ou superior a 5.

Proba
extraordi
naria de

setembro 

Consistirá nunha proba presencial cunha parte teórica e 
unha práctica sobre os contidos impartidos antes do 
PSCP.

- proba práctica: 70% da nota. Consistirá na elaboración 
dunha obra sobre o tema indicado, empregando 
alomenos tres das técnicas estudadas (secas e 
húmidas).

- proba teórica: 30% da nota.

De non poder realizarse ditas probas de xeito presencial polo
estado de alarma, realizaranse de xeito telemático.

Avaliación
de

materia
pendente

s

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non procede

* PSCP: período de suspensión de clases presenciais.

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

Actividades

- Continuarase cos contidos e técnicas que se 
empezaron a traballar nos últimos días antes do 
PSCP.

- Repasarase o tema de composición a través do 
proxecto de traballo en equipo de maquetación 
da revista do centro (empezado tamén antes do 
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PSCP).

- Continuarase e reforzarase o tema de 
ilustración, a través de traballos voluntarios.

- Reforzarase o tema de perspectiva cónica a man
alzada.

- Procurarase que as actividades de repaso e 
reforzo se centren en contidos básicos e 
transversáis con outras materias como 
Fundamentos de Deseño e Fundamentos da Arte
II, que sosn avaliables en ABAU, así como nos 
contidos das probas prácticas de acceso ás 
EASD, de grande importancia para o noso 
alumnado.

- Faráse fincapé na adquisición de competencias 
básicas moi necesarias para o alumnado nestas 
circunstancias excepcionais como a 
competencia dixital e a de aprender a aprender.

- Repasaranse as características básicas das 
ferramentas, soportes e técnicas xa estudadas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Empregarase o espazo de traballo da Aula Virtual, tal 
como se viña facendo desde principio de curso. 
Desde alí o alumnado poderá acceder aos contidos, 
subirá arquivos con imaxes do traballo realizado e 
recibirá as indicacións de avaliación. 

Terán á súa disposición tamén o correo electrónico 
da profesora, foros de preguntas e respostas na Aula 
Virtual e un grupo de Telegram con conexión directa 
coa profesora.

Realizarase un seguimento personalizado do 
alumnado a través destas ferramentas dixitais, 
comprobando que non presentan dificultades para 
acceder aos contidos e facer un seguimento da súa 
evolución.

Materiais e
recursos

- Apuntes subidos á Aula Virtual.

- Vídeos explicativos dos apuntes gravados pola 
profesora.

- Arquivos de traballo compartidos, de 
GoogleDrive. 

- O listado de materiais que o alumnado necesita 
para por en práctica as distintas técnicas 
estudadas, está publicado na Aula Virtual do 
curso desde o inicio deste. Adaptándose á 
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situación de cada momento, calquer 
circunstancia puntual relacionada coa carencia 
dun material específico requerirá a 
flexibilización dos requerimentos técnicos.

4. Información e publicidade.

Información
ao alumnado
e ás familias

O alumnado e as familias serán informados dos Criterios 
de Avaliación e Cualificación a través da súa publicación 
no apartado correspondente do curso da Aula Virtual e 
notificados a través de correo electrónico e do grupo de 
Telegram.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 69 DE 74 CENTRO: IES PLURILINGÜE
ADORMIDERAS
CURSO: 3º ESO
MATERIA:EPVA



MATERIA: DEBUXO TÉCNICO 2
CURSO: 2º BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CENTRO: I.E.S. ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Comprende aqueles baseados na parte da materia seguida de xeito 
presencial ata o dia 12 de Marzo.

Criterio de
avaliación

Estándar de aprendizaxe

Resolver problemas 
xeométricos valorando o 
método e o razoamento das 
construcións, o seu 
acabamento e presentación

DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou 
arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos básicos e determinando as 
principais relacións de proporcionalidade.

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de problemas 
xeométricos complexos, analizando as posibles solucións e transformándoos 
por analoxía noutros problemas máis sinxelos.

Resolver problemas de 
tanxencias de xeito illado ou 
inseridos na definición dunha 
forma, xa sexa esta de 
carácter industrial ou 
arquitectónico.

Valorarase especialmente o 
proceso seguido na súa 
resolución e a precisión na 
obtención dos puntos de 
tanxencia
*estandares en cor gris
e cursiva non 
avaliables

DT2.B1.1.2. Determina lugares xeométricos de aplicación ao debuxo 
aplicando os conceptos de potencia ou inversión.

DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compostas por puntos, 
rectas e circunferencias describindo as súas posibles aplicacións á resolución
de problemas xeométricos.

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de problemas 
xeométricos complexos, analizando as posibles solucións e transformándoos 
por analoxía noutros problemas máis sinxelos.

DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades dos 
eixes e centros radicais, e indicando graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos.

Resolver problemas 
xeométricos relativos ás 
curvas cónicas en que 
interveñan elementos 
principais destas, 
interseccións con rectas ou 
rectas tanxentes. 

Valorarase especialmente o 
proceso seguido na súa 
resolución e a precisión na 
obtención dos puntos de 
tanxencia.

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas e as relacións métricas 
entre elementos, describe as súas propiedades e identifica as súas 
aplicacións.

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección e tanxencias entre 
liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as súas propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado.

DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os elementos que as 
definen, tales como eixes, focos, directrices, tanxentes ou asíntotas, 
resolvendo o seu trazado por puntos ou por homoloxía respecto á 
circunferencia.

Realiza transformacións 
homolóxicas e de afinidade a 
resolución de problemas 

DT2.B1.3.1. Comprende as características das transformacións homolóxicas, 
identifica os seus invariantes xeométricos e describe as súas aplicacións.

DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas 
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xeométricos e a representación
de formas planas

xeométricos e á representación de formas planas.

DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala 
conveniente figuras planas complexas, e indica graficamente a construción 
auxiliar utilizada.

Utilizar o sistema diédrico 
para resolver problemas de 
posicionamento de puntos, 
rectas, planos e figuras 
planas, e as relacións que 
establecen entre elas no 
espazo.

*estandares en cor gris e 
cursiva non avaliables

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios xeométricos que 
condicionan o paralelismo e a perpendicularidade entre rectas e planos, 
utilizando o sistema diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados 
como ferramenta base para resolver problemas de pertenza, posición, 
mínimas distancias e verdadeira magnitude.

DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en planos paralelos, 
perpendiculares ou oblicuos aos planos de proxección, trazando as súas 
proxeccións diédricas.

DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, ángulos e 
figuras planas utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano en sistema 
diédrico e, de ser o caso, no sistema de planos cotados.

DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución aplicando xiros ou 
cambios de plano para dispor as súas proxeccións diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de medida.

DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais
formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude.

DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos xeométricos coa 
axuda das súas proxeccións diédricas ou a súa perspectiva, indicando o 
trazado auxiliar utilizado para a determinación dos puntos de entrada e saída.

DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa 
axuda das súas proxeccións diédricas, utilizando xiros, abatementos ou 
cambios de plano para obter a verdadeira magnitude das arestas e caras que 
as conforman.

*estandares en cor 
gris e cursiva non 
avaliables

DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría ortogonal, 
clasificando a súa tipoloxía en función da orientación do triedro fundamental, 
determinando o triángulo de trazas e calculando os coeficientes de redución.

DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos definidos polas 
súas vistas principais, dispondo a súa posición en función da importancia 
relativa das caras que se desexen amosar e/ou da conveniencia dos trazados
necesarios.

DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais
formados por superficies poliédricas, debuxando isometrías ou perspectivas 
cabaleiras.

*estandares en cor 
gris e cursiva non 
avaliables

DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de 
construción xeométrica, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe 
do debuxo técnico. 

DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou 
arquitectónicos, a partir dos planos técnicos que os definen.

DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para 
posibilitar a comunicación técnica con outras persoas.

DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas industriais ou 
obxectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes e/ou as seccións 
necesarias, tomando medidas directamente da realidade ou de perspectivas a
escala, elaborando bosquexos a man alzada para a elaboración de debuxos 
cotados e planos de montaxe, instalación, detalle ou fabricación, de acordo 
coa normativa de aplicación. 

*estandares en cor 
gris e cursiva non 
avaliables

DT2.B3.2.1. Comprende as posibilidades das aplicacións informáticas 
relacionadas co debuxo técnico, e valora a exactitude, a rapidez e a limpeza 
que proporciona a súa utilización.

DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos coa axuda de
programas de debuxo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques 
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de bibliotecas, editando obxectos e dispondo a información relacionada en 
capas diferenciadas pola súa utilidade.

DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos utilizando 
programas de creación de modelos en 3D, inserindo sólidos elementais, 
manipulándoos ata obter a forma buscada, importando modelos ou obxectos 
de galerías ou bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando o 
encadramento, a iluminación e o punto de vista adecuado ao propósito 
buscado.

DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando recursos 
gráficos e informáticos, de xeito que estes sexan claros e limpos, e que 
respondan ao obxectivo para os que se realizaron.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realización de traballos e tarefas correspondes ao desenvolvemento de 
contidos vistos presencialmente
Ampliación de contidos de cara a preparación da proba ABAU
Realización de tarefas de amliación
Realización de tarefas de repaso
Realización de tarefas obrigatorias de recuperación
Realización de probas de recuperación
Vídeo-clases e vídeo-correccións das tarefas

Instrumentos:
A) Ordinarios e Obrigatorios de seguimento da actividade 

de ampliación do 3º trimestre.......30%
 Tarefas individuais: láminas propostas para a súa 

resolución .........20% 
 Participación nas vídeo clases explicativas das tarefas .....ata 10%

B) Proba sobre a adquisición da ampliación de contidos no 
3 trimestre .....70%

C) Proba de recuperación da 2º avaliación. 
De resultar superada ( cualificación maior ou igual a 5) substituiría 
a nota acadada na 2º avaliación aos efectos da NM12 (ver apartado
seguinte). Toda nota superior a 5 será ponderada ata un tope de 7 
puntos.

D) Proba Final extraordinaria de Maio
Esta proba poderá ser presencial ou non dependendo das 
circunstancias reguladas por instrucións de ámbito superior 
relativas ao seguimento da COVID19.
Nesta proba haberá de presentarse aqueles alumnos que non 
teñan acadada a cualificación de 5 na NM12. Os criterios de 
avaliación da mesma serán os reflectidos na táboa correspondente 
ao apartado 1 anterior.
Toda nota superior a 5 será ponderada ata un tope de 7 puntos.

Cualificaci
ón final

Segundo se indica nas Instrucións 27-04,  a avaliación das
actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
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valor positivo para a cualificación do alumnado.
Nota  media  acadada  por  o  alumno  nas  dúas  primeiras

avaliacións= NM12

Sempre que NM12 sexa superior a 5, se incrementará nas
porcentaxe seguinte:

 Nota  acadada  nas
actividades  de  ampliación
do 3º trimestre..... 

ata 1 pto.  (10% de dita nota)
sempre  que  as  actividades
desenvoltas superen un 4

Se a nota media  NM12  é inferior a 5 por  ter  unha ou
ambas avaliacións suspensas

 Nota  da  proba  Final
extraordinaria de Maio 

Si esta nota é superior a 4 será
incrementada  por  a  nota
acadada  nas  actividades  de
ampliación do 3º trimestre ata 1
pto. (10% de dita nota) sempre
que  as  actividades  desenvoltas
superen un 4.

 Nota acadada na proba final extraordinaria ou NM12,
tomarase a maior de ambas. 

Proba
extraordin

aria de
setembro

Consistirá  nunha  única  proba  práctica  con  supostos
prácticos semellantes a os das probas da ABAU.
Esta proba poderá ser presencial ou non dependendo das 
circunstancias reguladas por instrucións de ámbito superior 
relativas ao seguimento da COVID19
Os criterios de avaliación da mesma serán os reflectidos na táboa 
correspondente ao apartado 1 anterior.

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

Actividades
Ampliación de contidos na etapa non presencial en diferentes 
formatos na Aula Virtual e tamén compartidos en google drive:

Parte correspondente do libro en pdf
Presentacións sobre ditos contidos
Animacións en flash de diferentes exercicios
Vídeos de elaboración propia tanto de explicación como de 

resolución da maior parte dos exercicios prácticos 
propostos.

Realización das seguintes tarefas:
 Explicacións dos temas mediante vídeos de elaboración 

propia aloxados en google drive de xeito compartido
 Explicacións dos temas mediante vídeo conferencias en 

skype ou webex.
 Tarefas a modo láminas en pdf colgadas na aula virtual 

e enviadas por correo electrónico.
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 Correccións en Videoconferencias de ditas tarefas.
 Videoclases de reforzo e resolución de dúbidas

Probas previstas de recuperación
 Proba de adquisición dos contidos correspondentes as 

actividades non presenciais. Realizarase de xeito 
telemático

 Prevista prova de recuperación dos contidos da 2º 
avaliación a realizar de xeito telemático

 Prevista proba extraordinaria de recuperación final de 
Maio (a finais de  Maio ou principios de xuño segundo 
permita a sucesión de acontecementos)  que versará 
sobre os contidos explicados de xeito presencial ata o 
12 de Marzo.

Metodoloxía
(alumnado

con
conectividad

e e sen
conectividad

e):

 Publicación na Aula Virtual de contidos, actividades e 
tarefas

 Creación de foro para comunicación docente-alumnos e 
a resolución de dudas.

 Creación dunha conta de gmail específica para a 
materia co obxectivo de ampliar as canles de 
conectividade e dispor de ferramentas de traballo 
colaborativas tales como documentos de texto, 
presentacións o carpetas para compartir de arquivos.

 Cada un dos contidos, actividades ou tarefas se 
comunican tanto dende a Aula Vitual como dende a 
conta de gmail.

 Realización de videoclases para seguimento das 
actividades propostas

 Realización de videoclases para a corrección 
participativa das tarefas propostas

Materiais e
recursos

Materia e temas colgados na AV
Temas en pdf na AV
Videos de apoio sobre temas relacionados na AV é en carpeta 
compartida de Google Drive.
Outro material de apoio: Recursos gráficos, libros en pdf, 
aplicacions varias na AV
Videoconferencias en CiscoWebex
Videoconferencias en Skype

4. Información e publicidade.

Información
ao alumnado
e ás familias

Mediante a aula virtual da materia 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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