
PRINCIPIOS XERAIS

ORIENTACIÓN XERAL:

Aportar ós alumnos e alumnas os coñecementos básicas da linguaxe visual e 
plástica necesarios para mellorar a súa capacidade expresiva e a súa formación 
estética, ademais de colaborar a espertar a súa sensibilidade para facerlles capaces 
de asimilar o entorno visual e plástico no que viven, con unha actitude reflexiva e 
crítica.

Tendo en conta que as relacións das persoas co seu entorno son de dobre 
dirección: de recepción e de emisión de mensaxes, é dicir, de experiencias 
proporcionadas polo entorno e de accións exercidas sobre el, os contados nesta 
área despéganse en dúas liñas diferenciadas: a de saber ver e a de saber facer.

 O saber ver pode producirse en dous niveis distintos: o da percepción visual 
e o da comprensión conceptual.

A percepción visual representa a primeira aproximación a obra plástica tal como 
é percibida pola visión natural. Nesta primeira percepción interveñen xa procesos
de análise, tales como proporcións, texturas e cores.

A  comprensión conceptual implica unha organización sistemática dos primeiros 
análises, antes citados, e de observacións máis rigorosas das obras plásticas, 
comparando unhas con outras, analizando as características que organizan os 
seus elementos, no estilo no que se encadran ou  a súa propia calidade artística.

 O saber facer articúlase tamén en dous niveis de actividade: no da 
representación e no da instrumentación.

A representación estendese desde a máis obxectiva ata a expresión máis libre. A 
elección dun ou doutro tipo será racionalmente levada a cabo para abrir ó alumnado 
o seu campo de actuación e comprensión.

A instrumentación refírese ó dominio dos materiais e técnicas precisa para as 
realizacións plásticas. Elixindo técnicas sinxelas e prácticas que permitan o 
desenrolo das destrezas pertinentes e cubrir as posibilidades de expresión.

Para acadar estes obxectivos utilizaranse as seguintes liñas:
 Distribuír nos tres cursos da Educación Secundaria Obrigatoria os contidos da

área: No 1º curso desenrólanse tódolos aspectos básicos e instrumentais da 
área e inícianse os temas que teñen un tratamento máis específico no 3º e no
4º curso coordinando os aspectos conceptuais e procedimentais.

  En cada curso os temas están organizados en tres partes: a introducción e 
posible proposta de experiencias previas, a información básica (aportada por 
explicacións, fotocopias..., polo profesor) e as propostas de actividades.



A materia de EPVA de 1º, 3º de ESO e Debuxo Técnico de 1º e 2º de Bach., e
a de Debuxo Artístico de 1º de Bacherelato  impartirase en castelán. A materia de 
EPVA de 4º de ESO impartirase en galego. Unha vez decidido en Claustro e na 
Comisión de Coordinación Pedagóxica. Sen embargo o profesorado será flexible, 
especialmente co alumnado de orixe extranxeira si tiveran dificultades con algunha 
lingua

METODOLOXÍA:

A educación é un proceso constructivo no que a actitude que manteñen o alumno e 
o profesor permite a aprendizaxe significativo. O alumno convertese en motor do seu
propio proceso de aprendizaxe ou modificar el mesmo os seus esquemas de 
coñecemento. O profesor exerce o papel de guía o poñer en contacto os 
coñecementos e as experiencias previas do alumno cós novos coñecementos.

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS:

Como sinala o currículo oficial da área, o principal obxectivo da Educación Plástica e
Visual e Audiovisual, é que os alumnos e alumnas adquiran a capacidade de 
apreciar o seu entorno visual, tanto na natureza como na creación humana, os 
valores propios das artes visuais e saber expresar os seus sentimentos, ideas e 
vivencias por medio da linguaxe visual e plástica. Por isto articularemos os contidos 
atendendo ós seguintes criterios:

 O criterio de dificultade. Organizando os contidos de modo que se comece 
polos de carácter máis concreto e, por ter carácter básico.

 O criterio de interese. Debe conectar cós intereses e necesidades dos 
alumnos, proporcionándolles de forma clara e atractiva a finalidade e a 
utilidade dos aprendizaxes.

 O criterio de organización cíclica. Os temas máis complexos se estudian en
varios cursos seguindo unha graduación no nivel de dificultade , de forma que
nos cursos máis baixos se tratan en forma de iniciación e chegase a unha 
especialización nos últimos cursos de esta etapa.

 O criterio de operatividade. Queda reflexado entorno á clásica formulación 
do “saber ver”, “saber interpretar” e “saber facer e segue os seguintes pasos:
Saber ver:
 Presentase a teoría correspondente a cada un dos campos de expresión 

visual e plástica e formalizase esa teoría en conceptos de validez 
permanente.

 Aplícanse os coñecementos adquiridos na observación de novas obras 
con carácter exemplificados.

Saber interpretar:
 Levan ós alumnos a recoñecer os resgos que fan que unha obra teña 

claridade, estética ou rigor e exactitude no seu trazado.



 Conduce a coñecer a diferente valor expresivo de aqueles elementos 
segundo sexan utilizados.

 Pon en disposición de valorar unha obra polo análise de cada un do seus 
elementos e pola consideración do conxunto.

Saber facer:
1. Proporciona as técnicas axeitadas para cada forma de linguaxe 
plástico.
2. Axuda a selección das técnicas que mellor se acomoden a cada 
necesidade de expresión, fomentando a investigación e a creatividade.
3. Conduce ó uso das técnicas con rigor, exactitude e precisión 
esixibles en cada momento da aprendizaxe.

ORGANIZACIÓN DE CONTIDOS:
Os grandes temas da expresión plástica e visual e audiovisual como son os trazados
xeométricos, o debuxo expresivo, a cor , o volume, a composición ou os diferentes 
sistemas de representación organízanse de forma cíclica, correspondendo ó cursos 
primeiro a iniciación e o aprendizaxe dos conceptos básicos, a terceiro curso unha 
visión global máis en profundidade e a o cuarto curso unha maior especialización 
acorde co carácter optativo da materia neste curso.

PROCEDEMENTO DIDÁCTICO:
A secuencia didáctica de cada unha das unidades didácticas é uniforme e consta 
dos seguintes elementos:

1. Presentación do tema: plantéxase o tema no seu contexto deixando claro o 
interese do seu estudio.

2. Exposición dos conceptos: adoptando unha liña clara e sistemática. O 
tópico é definido e explicado botando man as sinxelas experiencias que leven 
a comprensión e integración do concepto nos propios coñecementos.

tanto nos temas que tratan de conceptos que pertencen ó deseño técnico como os 
que tratan de formas expresivas, amósanse desenrolos procedimentais para  a 
posteriori aplicalos en traballos de características semellantes permitindo un sólido 
aprendizaxe. Ó longo do desenrolo de cada unidade suxírense pautas para a 
exercitación do exposto e para a creación de novas imaxes.

ACTIVIDADES:
Podemos atoparnos con dous tipos de actividades

 Actividades directamente conectadas có tema que supoñen unha exercitación
dos conceptos tratados ou son aplicación directa.

 Actividades creativas plantexadas a partir do concepto estudiado.

ATENCIÓN A DIVERSIDADE:
Na Educación Plástica e Visual a atención a diversidade dos alumnos  e alumnas 
reviste especial importancia debido a complexidade de algúns dos contidos do 



programa, e debe estar presente sempre na actividade docente para lograr os 
mellores resultados.

Ó ter en conta as diferencias individuais de capacidades, motivación e interese dós 
alumnos e alumnas, posibilitan unha acción aberta dós profesores e profesoras, de 
forma que tanto o nivel dos contidos coma os plantexamentos didácticos poidan 
variar segundo as necesidades específicas da aula.

Esta atención a diversidade contemplase en tres planos: a programación , a 
metodoloxía e as actividades para reforzo e ampliación.

Atención a diversidade na programación:
A área de Educación Plástica e Visual e Audiovisual ten unha programación que 
contempla aqueles contidos nos que os alumnos mostran un nivel pouco 
homoxéneo. Tal é o caso da comprensión dalgúns aspectos que esixen un alto nivel 
de comprensión espacial ou un nivel de execución moi especializado.
Tendo en conta que non tódolos alumnos adquiren ó mesmo tempo e cá mesma 
intensidade os contidos tratados, a programación ten que asegurar un nivel mínimo 
para tódolos alumnos ó final da etapa, prestando oportunidades para recuperar o 
non adquirido no seu momento.

A programación cíclica da a oportunidade de volver a retomar os conceptos básicos 
para garantir en todo momento a súa comprensión por parte de tódolos alumnos. 
Por outra banda, a presencia de bloques de contidos en cada curso permite que 
cada alumno poida profundizar naquel campo no que ten maiores aptitudes ou 
reforzar os aspectos que non domina no nivel esixido.

Atención a diversidade na metodoloxía:
A metodoloxía e as estratexias didácticas concretas que van a utilizarse na aula 
tamén contemplan a diversidade de alumnos e alumnas. Ditas estratexias afectan 
fundamentalmente o ensino de conceptos e ós diferentes niveis de dificultade na 
proposta de actividades.

No ensino de conceptos, realizase a través de experiencias sinxelas que se poidan 
facer na aula. Permite polo tanto, respectar as diferencias individuais por medio da 
elección do proceso didáctico que mellor se acomode a cada alumno.

Nas formas de expresión realizadas a través das propostas de actividades, ábrese 
unha gama de posibilidades onde se estimulan especialmente a imaxinación, a 
creatividade o goce estético, que fagan natural a comunicación.

En xeral pode dicirse cas formas didácticas teñen en conta o punto de partida de 
cada alumno o alumna, as súas dificultades específicas e as súas necesidades de 
comunicación.

Actividades de reforzo ou ampliación:
O profesor porá a disposición do alumno actividades que ampoien ou reforcen 
segundo as súas necesidades. Tamén permitirá a repetición das actividades que 
unha vez feitas as correccións oportunas o alumno poida presentalas melloradas. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Dirixidas a todo o alumnado atendido polo Departamento de Debuxo. 
Realizaranse de dous tipos:

1. Actividades complementarias, físicamente realizadas dentro do 
centro: Talleres con artistas invitados, Mesas redondas e 
conferencias con artistas invitados ou persoas relacionadas co 
mundo da arte. Colaboración con outros departamentos en 
materias relacionadas ca Plástica.

2. Visitas a exposicións, visitas a fundacións e colaboración cas 
mesmas en diferentes proxectos cercanos á materia, ou visita a 
distintos exemplos de arte urbán, actividades do Centro de 
Estampa de Betanzos, visita á Fundación Manolo Paz de 
Cambados..

3. Colaboración co Concello nas actividades realcionadas ca 
Plástica, como o ABRILILUSTRADO ou o CERTAME DE PINTURA 
de CAMBRE.

No mes de Setembro entregarase en Vicedirección a planeilla das actividades 
previstas, indicando a súa temporalización.


