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1.1. Introdución e contextualización

Esta é a programación de  E de  3º  ESO para o ano académico  2015/16,  que será
impartida  no  IES  Monte  Neme.  Está  redactada  tendo  en  conta  o  marco  lexislativo
estabelecido por:

• Lei Orgánica 2/2006  , do 3 de maio, de Educación (LOE)

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

• Decreto  86/2015  ,  do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

• Orde ECD/65/2015  ,  de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as
competencias,  os contidos e os criterios de avaliación na educación primaria  a
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.

• Orde do 15 de xullo  de 2015   pola  que se establece a relación de materias de libre
configuración  autonómica de elección  para  os  centros  docentes  nas etapas de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta

• Real  Decreto  665/2015  ,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  desarrollan  determinadas
disposiciones  relativas  al  ejercicio  de  la  docencia  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen
especial,  a  la  formación  inicial  del  profesorado  y  a  las  especialidades  de  los
cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria

• Resolución  do  27  de  xullo  de  2015  ,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación
Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  no  curso
académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

• Orde do 28 de agosto de 1995  ,  pola que se regula o procedemento para garantir  o
dereito  a  que  o  rendemento  sexa  avaliado  con  criterios  obxectivos  (BOE  do
20/09/95).

• Orde do 21 de decembro de 2007   pola que se regula a avaliación na ESO (DOG do 7 de
xaneiro de 2008) e Orde do 23 de xuño de 2008, pola que se modifica esta (DOG do 24
de xuño)

E de 3º ESO organízase en dous grupos: 3º A ESO con 19 alumnos/as e 3º B ESO con
26 alumnos/as e será impartida por  David Creus Andrade..

E de  3º ESO pertence ao bloque de materias  específicas e correspóndenlle 2  horas
semanais. Neste caso como son dous grupos, catro horas semanais en Terceiro da ESO.

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave en relación cos 
estándares de aprendizaxe avaliables

As  competencias  son  as  capacidades  para  aplicar  de  xeito  integrado  os  contidos
propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

a) Comunicación lingüística (CCL)

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080624/Anuncio29FEA_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080107/AnuncioDCA_gl.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/09/20/pdfs/A28087-28090.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/orde_materias_libre_configuracion_aut.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf


c) Competencia dixital (CD)

d) Aprender a aprender (CAA)

e) Competencias sociais e cívicas (CSC)

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC)

O desenvolvemento  competencial  do  alumnado  valorarase  poñendo  en  relación  os
estándares de aprendizaxe coas competencias clave de xeito que se poida graduar o
rendemento alcanzado en cada unha delas. O conxunto de estándares que se relacionan
cunha mesma competencia dá lugar ao perfil desa competencia facilitando a avaliación
competencial do alumnado. Este perfil competencial pode extraerse da táboa do apartado
4  que  reflicte  a  relación  entre  os  distintos  estándares  de  aprendizaxe  coas  sete
competencias clave sinaladas pola normativa en vigor

3. Obxectivos para EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL E AUDIOVISUAL

Os  obxectivos  para  Educación  Plástica,  Visual  e  Audiovisual  que  se  expoñen  a
continuación son os referentes propios da asignatura que contribúen de forma significativa
e aportan matices a outros referentes “marco” que son os xerais da etapa educativa e que
conforman as expectativas que se quere que o alumnado acade desde un punto de vista
estructural e integrador.  (expóñense os obxectivos propios da materia e a continuación os
xerais de etapa):

Obxectivos propios da materia: 

● Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica e
visual  no referente ós contidos básicos tratados ó longo do curso, especialmente nos
pertencentes ó campo da xeometría, dos instrumentos de traballo e da percepción visual.

● Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, a súa
influencia no pensamento social e actuar de modo crítico ante as mensaxes visuais.

● Comprender a importancia da percepción visual, entendendo os compoñentes físicos,
psíquicos e culturais que a determinan.

● Valorar  a  expresión  plástica  como medio  de expresión  artística  de sociedades e
culturas diferentes, dun xeito xeral e introdutorio.

● Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura galega, apreciando o
patrimonio cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora.

● Sensibilizar ó alumnado ante o goce artístico.

● Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo
aplicado á representación de formas mediante o emprego dos instrumentos específicos
do debuxo xeométrico.

● Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas plásticas e
visuais,  relacionándoas  con  outras  linguaxes  e  aplicando  nas  súas  creacións  as
tecnoloxías da información e da comunicación máis axeitadas.

● Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias e ideas,
contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas.



● Aplicar as distintas técnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade e
favorecendo o diálogo e a comunicación.

● Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e valorando
os acertos como parte do proceso de formación do individuo. 

Obxectivos da Etapa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

m)  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer  o desenvolvemento persoal  e
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.



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

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

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

4. Estándares de aprendizaxe avaliables

Os  estándares  de  aprendizaxe  son  especificacións  dos  criterios  de  avaliación  que
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe
saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e
avaliables, e permitir  graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír  a
facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

O grao mínimo de consecución para cada estándar de aprendizaxe descríbese nunha
escala de 1 a 4 co seguinte significado:

1: En vías de adquisición.

2: Adquirido.

3: Avanzado.

4: Excelente.



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

Bloque 1. Expresión plástica

      b

      c

      d

      f

      g

      n

      B1.1. Proceso 
creativo. Métodos 
creativos aplicados a 
procesos de artes 
plásticas e deseño.

      B1.1. Coñecer e 
aplicar os métodos 
creativos gráfico-
plásticos aplicados a 
procesos de artes 
plásticas e deseño.

      EPVAB1.1.1. Crea 
composicións 
aplicando procesos 
creativos sinxelos, 
mediante propostas 
por escrito, 
axustándose aos 
obxectivos finais.

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Aplicación 
da 
metodoloxía 
proxectual

- Exposición 
e 
presentación 
dos traballos 
na aula.

      CAA

      EPVAB1.1.2. 
Coñece e aplica 
métodos creativos para
a elaboración de 
deseño gráfico, 
deseños de produto, 
moda e as súas 
múltiples aplicacións.

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Aplicación 
da 
metodoloxía 

      CSIEE



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

proxectual

- Exposición 
e 
presentación 
dos traballos 
na aula.

      b

      d

      f

      g

      n

      B1.2. O proceso 
creativo desde a idea 
inicial ata a execución 
definitiva.

      B1.2. Crear 
composicións gráfico-
plásticas persoais e 
colectivas.

      EPVAB1.2.1. 
Reflexiona e avalía, 
oralmente e por 
escrito, o proceso 
creativo propio e alleo 
desde a idea inicial ata
a execución definitiva.

1ªAVAL 2 - Análise de 
composicións
propias e 
alleas, 
oral/escrito/m
ultimedia

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      CSIEE

      a

      c

      d

      f

      B1.3. A imaxe 
como representación 
da realidade. 
Iconicidade na imaxe 
gráfica. Niveis de 
iconicidade.

      B1.3. Debuxar con 
distintos niveis de 
iconicidade da imaxe.

      EPVAB1.3.1. 
Comprende e emprega
os niveis de 
iconicidade da imaxe 
gráfica, elaborando 
bosquexos, 
apuntamentos, e 
debuxos 
esquemáticos, 

1ªAVAL 2 - Análise de 
imaxes e 
composicións
, 
oral/escrito/m
ultimedia

- Debate e 
posta en 

      CCEC



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      n       B1.4. O bosquexo 
ou apuntamento como 
estudo previo ao 
resultado final.

analíticos e miméticos. común na 
aula

-Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

 

      a

      c

      d

      f

      n

      B1.5. Natureza da 
cor. Cor luz e cor 
pigmento. 

      B1.6. Temperatura
da cor.

      B1.7. Simbolismo 
da cor.

      B1.4. Identificar e 
diferenciar as 
propiedades da cor luz
e a cor pigmento.

      EPVAB1.4.1. 
Realiza modificacións 
da cor e as súas 
propiedades 
empregando técnicas 
propias da cor 
pigmento e da cor luz, 
aplicando as TIC, para 
expresar sensacións 
en composicións 
sinxelas.

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Análise de 
composicións
propias e 
alleas, 
oral/escrito/m
ultimedia

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      CSIEE

      EPVAB1.4.2. 1ªAVAL 2 -Exercicios       CSC



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

Representa con 
claroscuro a sensación
espacial de 
composicións 
volumétricas sinxelas.

prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Análise de 
composicións
propias e 
alleas, 
oral/escrito/m
ultimedia

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      EPVAB1.4.3. 
Realiza composicións 
abstractas con 
diferentes técnicas 
gráficas para expresar 
sensacións por medio 
do uso da cor.

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Análise de 
composicións
propias e 
alleas, 
oral/escrito/m
ultimedia

      CSIEE



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      b

      c

      f

      g

      n

      B1.8. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e mixtas.

      B1.5. Coñecer e 
aplicar as posibilidades
expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmidas e mixtas. 
Témpera e lapis de 
grafito e de cor; 
colaxe.

      EPVAB1.5.1. 
Utiliza con propiedade 
as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo 
da actividade.

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Test sobre 
vocabulario e
procedement
os 
específicos.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      CCL

      EPVAB1.5.2. 
Utiliza o lapis de grafito
e de cor, creando o 
claroscuro en 
composicións 
figurativas e abstractas
mediante a aplicación 
do lapis de forma 

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Test sobre 
vocabulario e
procedement

      CCEC



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

continua en superficies
homoxéneas ou 
degradadas.

os 
específicos.

 

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      EPVAB1.5.3. 
Experimenta coas 
témperas aplicando a 
técnica de diferentes 
formas (pinceis, 
esponxas, goteos, 
distintos graos de 
humidade, 
estampaxes, etc.), 
valorando as 
posibilidades 
expresivas segundo o 
grao de opacidade e a 
creación de texturas 
visuais cromáticas.

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      CCEC

      EPVAB1.5.4. 
Utiliza o papel como 
material, 

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 

      CAA



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

manipulándoo, 
resgando ou pregando,
creando texturas 
visuais e táctiles para 
crear composicións, 
colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais.

e analíticos.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      EPVAB1.5.5. Crea 
co papel recortado 
formas abstractas e 
figurativas 
compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos
ou comunicativos.

1ªAVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      CSIEE

      EPVAB1.5.6. 
Aproveita materiais 
reciclados para a 
elaboración de obras 
de forma responsable 
co medio e 
aproveitando as súas 
calidades gráfico-
plásticas.

1ª/2ª/3ª AVAL 2 -Exercicios 
prácticos 
compositivos 
e analíticos.

- 
Observación 
e seguimento
directo

      CSC



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

- Debate e 
posta en 
común na 
aula

      EPVAB1.5.7. 
Mantén o seu espazo 
de traballo e o seu 
material en orde e 
estado perfectos, e 
achégao á aula cando 
é necesario para a 
elaboración das 
actividades.

1ª/2ª/3ª AVAL 2 - 
Observación 
e seguimento
directo.

      CSC

 Bloque 2. Comunicación audiovisual     

      a

      d

      f

      B2.1. Percepción 
visual. Proceso 
perceptivo.

      B2.2. Constantes 
perceptivas de forma, 
tamaño e cor.

      B2.1. Identificar os 
elementos e factores 
que interveñen no 
proceso de percepción
de imaxes.

      EPVAB2.1.1. 
Analiza as causas 
polas que se produce 
unha ilusión óptica 
aplicando 
coñecementos dos 
procesos perceptivos.

3ª AVAL 2 - Análise de 
imaxes, 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

      CAA



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      a

      n

      B2.3. Ilusións 
ópticas.

      B2.4. Leis ou 
principios da Gestalt.

      B2.2. Recoñecer 
as leis visuais da 
Gestalt que posibilitan 
as ilusións ópticas e 
aplicar estas leis na 
elaboración de obras 
propias.

      EPVAB2.2.1. 
Identifica e clasifica 
ilusións ópticas 
segundo as leis da 
Gestalt.

3ª AVAL 2 - Análise de 
imaxes, 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

- Emprego de
vocabulario 
específico.

      CSC

      EPVAB2.2.2. 
Deseña ilusións 
ópticas baseándose 
nas leis da Gestalt.

3ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
carácter 
compositivo e
analítico.

      CCEC

      e

      g

      o

      B2.5. Imaxe en 
movemento: 
posibilidades 
expresivas.

      B2.3. Coñecer os 
fundamentos da imaxe
en movemento e 
explorar as súas 
posibilidades 
expresivas.

      EPVAB2.3.1. 
Elabora unha 
animación con medios 
dixitais e/ou 
analóxicos.

2ª AVAL 2 - Análise de 
producións, 
televisivas, 
cinematográfi
cas, 
videoarte, e 
multimedia, 
oral/escrito/m

      CD



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

ultimedia.

- Creción dun
corto de 
animación 
empregando 
a técnica do 
stop motion.

      a

      c

      d

      f

      h

      B2.6. Linguaxe 
visual. Signo visual. 
Significante e 
significado.

      B2.4. Identificar 
significante e 
significado nun signo 
visual.

      EPVAB2.4.1. 
Distingue significante e
significado nun signo 
visual.

3ª AVAL 2 - Análise de 
imaxes, 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

      CCL

      a

      c

      f

      h

      B2.7. Linguaxe da 
imaxe. Aprender a ler 
a imaxe.

      B2.8. Denotación e
connotación.

      B2.5. Describir, 
analizar e interpretar 
unha imaxe, 
distinguindo os seus 
aspectos denotativo e 
connotativo.

      EPVAB2.5.1. 
Realiza a lectura 
obxectiva dunha imaxe
identificando, 
clasificando e 
describindo os seus 
elementos.

1ª/2ª/3º AVAL 2 - Análise de 
imaxes 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Debate e 
posta en 
común na 

      CCL



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      ñ aula.

      EPVAB2.5.2. 
Analiza unha imaxe, 
mediante unha lectura 
subxectiva, 
identificando os 
elementos de 
significación, narrativos
e as ferramentas 
visuais utilizadas, 
sacando conclusións e 
interpretando o seu 
significado.

3ª AVAL 2 - Análise de 
imaxes 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

      CCEC

      e

      l

      n

      ñ

      o

      B2.9. Fotografía. A
fotografía como medio 
de comunicación.

      B2.6. Analizar e 
realizar fotografías 
comprendendo e 
aplicando os 
fundamentos desta.

      EPVAB2.6.1. 
Identifica 
encadramentos e 
puntos de vista nunha 
fotografía.

3º AVAL 2 - Análise de 
imaxes 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Elaboración
catálodo de 
imaxes.

- Test visual 
de 
identificación.

      CCL



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

      EPVAB2.6.2. 
Realiza fotografías con
distintos 
encadramentos e 
puntos de vista, 
aplicando diferentes 
leis compositivas.

3ªAVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico, 
compositivos 
e analíticos.

      CD

      a

      c

      d

      e

      h

      B2.10. Linguaxes 
visual e audiovisual: 
funcións e códigos.

      B2.7. Utilizar de 
xeito axeitado as 
linguaxes visual e 
audiovisual con 
distintas funcións.

      EPVAB2.7.1. 
Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e 
audiovisuais con 
distintas funcións 
utilizando diferentes 
linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito 
ordenado as fases do 
proceso (guión técnico,
storyboard, realización, 
etc.), e valora de xeito 
crítico os resultados.

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

- Emprego da
metodoloxía 
proxectual e 
reparto e 
distribución 
ordenada das
tarefas.

- Debate 
eposta en 
común na 

      CCL



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

aula.

- Análise das 
producións 
de equipo 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Exposición 
e 
presentación 
do proxecto 
na aula.

      a

      c

      d

      e

      o

      B2.11. Recursos 
visuais presentes en 
mensaxes publicitarias
visuais e audiovisuais.

      B2.8. Identificar e 
recoñecer as linguaxes
visuais apreciando os 
estilos e as 
tendencias, valorando, 
e respectando do 
patrimonio histórico e 
cultural, e gozando del.

      EPVAB2.8.1. 
Identifica os recursos 
visuais presentes en 
mensaxes publicitarias 
visuais e audiovisuais.

3ª AVAL 2 - Análise de 
imaxes 
publicitarias, 
oral/escrito/m
ultimedia.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

      CSC

      a       B2.12. 
Publicidade: principais 
recursos visuais 
empregados nela.

      B2.9. Identificar e 
empregar recursos 
visuais como as 

      EPVAB2.9.1. 
Deseña unha mensaxe
publicitaria utilizando 
recursos visuais como 

3ª AVAL 2 - Exercicios 
específicos 
de carácter 
práctico.

      CCL



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      c

      d

      e

      o

figuras retóricas na 
linguaxe publicitaria.

as figuras retóricas.

      a

      c

      d

      f

      h

      i

      B2.13. Cine. O 
cine como medio de 
comunicación.

      B2.10. Apreciar a 
linguaxe do cine 
analizando obras de 
xeito crítico, 
situándoas no seu 
contexto histórico e 
sociocultural, e 
reflexionando sobre a 
relación da linguaxe 
cinematográfica coa 
mensaxe da obra.

      EPVAB2.10.1. 
Reflexiona criticamente
sobre unha obra de 
cine, situándoa no seu 
contexto e analizando 
a narrativa 
cinematográfica en 
relación coa mensaxe.

3ª AVAL 2 - Análise de 
fragmentos 
de películas, 
ora/escrito/m
ultimedia

- Test de 
coñecemento
s básicos 
sobre a 
linguaxe 
cinematográfi
ca e industria
do cine.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

      CCEC



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      e

      g

      i

      B2.14. Linguaxe 
multimedia como 
ferramenta de traballo.

      B2.11. 
Comprender os 
fundamentos da 
linguaxe multimedia, 
valorar as achegas das
tecnoloxías dixitais e 
ser capaz de elaborar 
documentos mediante 
este.

      EPVAB2.11.1. 
Elabora documentos 
multimedia para 
presentar un tema ou 
proxecto, empregando 
os recursos dixitais de 
xeito axeitado.

1ª/2ª/3ª AVAL 2 - Emprego 
dos recursos 
multimedia 
propios e do 
instituto nos 
diferentes 
traballos 
tanto 
expositivos, 
como de 
análise 
individual 
durante o 
curso. 

      CD

 Bloque 3. Debuxo técnico     

      b

      f

      g

      B3.1. Lugares 
xeométricos 
fundamentais. 
Circunferencia, 
mediatriz, bisectriz e 
mediana.

      B3.1. Coñecer 
lugares xeométricos e 
definilos.

      EPVAB3.1.1. 
Explica verbalmente ou
por escrito os 
exemplos máis 
comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz,
bisectriz, 
circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, 
planos paralelos, etc.).

2ª AVAL 2 - Debate e 
posta en 
común na 
aula.

- Test de 
conceptos e 
definicións/pr
oba de 
razonamento 
escrito.

      CCL



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      b

      f

      n

      B3.2. Polígonos. 
Polígonos regulares e 
irregulares. 
Clasificación dos 
polígonos.

      B3.2. Clasificar os 
polígonos en función 
dos seus lados, 
recoñecendo os 
regulares e os 
irregulares.

      EPVAB3.2.1. 
Clasifica 
correctamente 
calquera polígono de 
tres a cinco lados, 
diferenciando 
claramente se é 
regular ou irregular.

2ª AVAL 2 - Test visual 
de 
identificación 
e 
razonamento 
oral/escrito.

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

 

      CAA



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      b

      f

      n

      B3.3. Construción 
de polígonos regulares
dado o lado.

      B3.3. Estudar a 
construción de 
polígonos regulares 
coñecendo o lado.

      EPVAB3.3.1. 
Constrúe 
correctamente 
polígonos regulares de
ata cinco lados, 
coñecendo o lado.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construcción.

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      CMCCT

      b

      e

      f

      g

      B3.4. Tanxencias e
enlaces. Propiedades 
e  consideracións 
xeométricas das 
tanxencias.

      B3.4. Comprender 
as condicións dos 
centros e as rectas 
tanxentes en distintos 
casos de tanxencia e 
enlaces.

      EPVAB3.4.1. 
Resolve correctamente
os casos de tanxencia 
entre circunferencias, 
utilizando 
adecuadamente as 
ferramentas.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construcción/
explicación 
razonada dos
principios das
tanxencias 
que rixen 
cada 
exercicio.

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      CMCCT



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      EPVAB3.4.2. 
Resolve correctamente
os casos de tanxencia 
entre circunferencias e 
rectas, utilizando 
adecuadamente as 
ferramentas.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construcción/
explicación 
razonada dos
principios das
tanxencias 
que rixen 
cada 
exercicio.

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      CA

      b

      e

      f

      g

      B3.5. Tanxencias e
enlaces en curvas 
técnicas: óvalos e 
ovoides. 

      B3.5. Comprender 
a construción do óvalo 
e do ovoide básicos, 
aplicando as 
propiedades das 
tanxencias entre 
circunferencias.

      EPVAB3.5.1. 
Constrúe 
correctamente un 
óvalo regular, 
coñecendo o diámetro 
maior.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construcción

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      CMCCT



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      b

      f

      o

      B3.6. Propiedades 
e características das 
tanxencias en óvalos e
ovoides.

      B3.6. Analizar e 
estudar as 
propiedades das 
tanxencias nos óvalos 
e nos ovoides.

      EPVAB3.6.1. 
Constrúe varios tipos 
de óvalos e ovoides, 
segundo os diámetros 
coñecidos.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construcción

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      CSIEE

      b

      f

      g

      n

      B3.7. Enlaces en 
curvas técnicas. 
Espirais: propiedades 
e características.

      B3.7. Aplicar as 
condicións das 
tanxencias e enlaces 
para construír espirais 
de dous, tres, catro e 
cinco centros.

      EPVAB3.7.1. 
Constrúe 
correctamente espirais 
de dous, tres, catro e 
cinco centros.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construción e
composición.

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      CMCCT

      b

      f

      B3.8. Redes 
modulares: cadrada e 
triangular.

      B3.8. Estudar os 
conceptos de 
simetrías, xiros e 
translacións 
aplicándoos ao deseño

      EPVAB3.8.1. 
Executa deseños 
aplicando repeticións, 
xiros e simetrías de 
módulos.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construción/c
omposición e
analíticos.

      CD



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      g

      n

      B3.9. Concepto de 
simetría, xiro e 
translación aplicado as
composicións 
modulares.

de composicións con 
módulos.

- Exercicios 
prácticos de 
identificación 
no entorno 
natural e 
urbano.

      b

      f

      n

      o

      B3.10. 
Representación 
obxectiva de sólidos. 
Introdución aos 
sistemas de medida e 
sistemas perspectivos.
Vistas diédricas dun 
sólido.

      B3.9. Comprender 
o concepto de 
proxección e aplicalo 
ao debuxo das vistas 
de obxectos, con 
coñecemento da 
utilidade das 
anotacións, 
practicando sobre as 
tres vistas de obxectos
sinxelos e partindo da 
análise das súas vistas
principais.

      EPVAB3.9.1. 
Debuxa correctamente 
as vistas principais de 
volumes frecuentes, 
identificando as tres 
proxeccións dos seus 
vértices e as súas 
arestas.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construción.

- Exame 
específico 
teórico/prácti
co.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

- Emprego 
das principais
fontes de 
información 
recomendada
s sobre o 
tema.

      CMCCT



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      b

      f

      n

      o

      B3.11. Introdución 
ás axonometrías e ás 
súas características. 
Axonometría cabaleira
aplicada a volumes 
sinxelos.

      B3.10. 
Comprender e 
practicar o 
procedemento da 
perspectiva cabaleira 
aplicada a volumes 
elementais.

      EPVAB3.10.1. 
Constrúe a perspectiva
cabaleira de prismas e 
cilindros simples, 
aplicando 
correctamente 
coeficientes de 
redución sinxelos.

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construción.

- Exame 
específico 
teórico/prácti
co.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

- Emprego 
das principais
fontes de 
información 
recomendada
s sobre o 
tema.

      CMCCT

      b

      f

      n

      B3.12. 
Axonometría 
isométrica aplicada a 
volumes sinxelos.

      B3.11. 
Comprender e 
practicar os procesos 
de construción de 
perspectivas 
isométricas de 
volumes sinxelos.

      EPVAB3.11.1. 
Realiza perspectivas 
isométricas de 
volumes sinxelos, 
utilizando 
correctamente a 
escuadra e o cartabón 

2ª AVAL 2 - Exercicios 
prácticos de 
construción.

- Exame 
específico 
teórico/prácti

      CCEC



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Temporalizaci
ón

Grao 
mínimo de
consecuci
ón

Procedement
os e 
instrumentos 
de avaliación

Competencia
s clave

      o para o trazado de 
paralelas.

co.

- Debate e 
posta en 
común na 
aula.

- Emprego 
das principais
fontes de 
información 
recomendada
s sobre o 
tema.



5. Concrecións metodolóxicas da materia

A metodoloxía no ensino desta área ten que ser activa, para que tras unha introdución
teórica, o alumno sexa capaz de experimentar de xeito práctico os contidosque se van
fornecendo ó longo do curso. Con asiduidade se realizarán actividades de observación,
interpretación e apreciación, tanto da natureza como de obras feitas polo home. Tamén é
importante  desenvolve-la  capacidade  de  autoexpresión  e  autoaprendizaxe  a  partir  da
experimentación con distintos materiais, técnicas e soportes. Haberá que partir sempre de
coñecementos  previos  do  alumno,  para  favorecer  a  súa  motivación,  traballar  con
experiencias  cotiás  e  promover  situacións  de  aplicación  inmediata  do  aprendido.  As
características  da  metodoloxía  recomendable  para  a  Educación  Plástica  e  Visual
pódense resumir nos seguintes puntos: 

• Actividade. Na que os coñecementos se adquiren mediante a manipulación ou acción,
sobre todo no que respecta ós procedementos, hábitos e actitudes, sendo aconsellable
empregala  tamén  para  os  conceptos  a  través  da  representación,  observación,
comparación, análise, etc.

 • Investigación. Na que o alumno ensaie as propiedades gráficas e expresivas dos
distintos materiais (soportes, trazadores, pigmentos, aglutinantes), técnicas, estilos, novas
tecnoloxías, combinacións destes, modos de expresión, etc. 

•  Expositivo-descritivo.  Para  que  o  alumno  poida  argumenta-los  seus  procesos  de
creación. • Análise crítica da súa propia obra para poder mellorala sempre. 

•  Globalizadora.  Que  permita  utilizar  todo  tipo  de  aprendizaxes  anteriores  na
elaboración da obra creativa.

 • Creativa. Buscando desenvolve-la orixinalidade e o respecto á inventiva.

• Socializadora. Mediante a busca dun mellor entronque do individuo coa sociedade, de
onde se extraen os exemplos.

•  Individualizada.  Particularizando  para  cada  individuo,  recoñecendo  as  diferencias
iniciais e o distinto modo de asimilación de cada persoa.

•  Con  autonomía.  Para  que  o  alumno  teña  iniciativa  e  sexa  capaz  de  elixir  con
responsabilidade asumida pola propia conduta.

• Aplicando a temporalización dos contidos de maneira seria pero flexible, permitindo ó
profesor acomodar ou reacomodar os contidos durante o curso en canto a dinámica da
clase así o requira.

6. Materiais e recursos didácticos

Libro de texto: Serie Diseña. Dibujo Artístico/Dibujo Técnico. Santillana 

 O  Departamento fornecerá os contidos e as diferentes propostas de carácter práctico
directamente relacionadas cos estandares de avaliación, a través de:

– Leccións maxistrais.

– Fotocopias e apuntes textuais específicos

– Libros de consulta na aula e na Biblioteca.



– Documentación  e  exemplificación  teórico-práctica   e  multimedia  a  través  do
emprego  e  visualización  de  páxinas  de  referencia  específicas  de  Educación
Plástica e Visual

– Aplicacións específicas online artísticas e Debuxo Técnico..

– Visualización de contidos a través de Videos de Youtube.

Novas tecnoloxías:  Ordenador na aula con conexión a internet, canón e pantalla de
proxección. Para determinadas prácticas, o profesor e o alumnado de Debuxo empregará
os ordenadores e aula de informática previa reserva da mesma.

Empregaráse tamén como apoio didáctico diario a pizarra tradicional clásica da aula de
Debuxo.

Equipamento básico: cabaletes de pintura e de modelado, un tórculo de gravado, varios
torsos e bustos de escaiola, cámara de video e fotográfica (do instituto), mesas regulables
de debuxo.

Instalación de auga: Dous piletascon augarrente para limpeza de material e tratamento
de técnicas húmedas gráficas e escultóricas.

Materiais  artísticos:  pinceis,  espátulas,  acuarelas,  acrílicos,  pigmentos,  tintas  de
gravado, papel (necesidade de renovar parte do material funxible)

7. Criterios de avaliación e cualificación do alumnado

Os criterios  de  avaliación  son o referente  específico  para  avaliar  a  aprendizaxe  do
alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en
coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en
cada disciplina.

Para este curso pode extraerse da táboa do apartado 4. Nesta se propoñen o grao
mínimo de consecución necesario  dos estandares de aprendizaxe e o  mesmo tempo
aparecen os procedementos e instrumentos de avaliación que ademáis de medir se se
cumpren os mínimos esixibles permiten avaliar tamén a “cualidade de consecución dos
mesmos”, e mesmo aportan outros valores que matizarán a nota final do alumno:

Teremos así unha dobre perspectiva na valoración do alumno/a.

Por un lado,  se o alumno/a acada as competencias básicas co grao 2 (adquirido) en
cada estandar , e por outro a valoración da “cualidade de consecución dese estandar” e
doutros conceptos en tanto coñecementos, destrezas, actitudes, que se poñen en xogo en
cada unha das propostas, exercicios, exames.

A cualificación numérica de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións
obtidas polos alumnos nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

Apartados 
Observacións 
Ponderación

Instrumentos de 
Avaliación

Observacións Ponderación

Probas escritas, 
orais ou multimedia
(exames) Láminas e 
traballos realizados 
na aula ou na casa, 
individuais ou en 

Cada proba realizada
como instrumento 
avaliador (escrita, 
oral ou multimedia), 
que terá un carácter 
de control,  



A
grupo. valorarase da 

mesma maneira que 
calquera lámina ou 
traballo do alumno, 
de 0 a 10 puntos, 
podendo expresarse 
cunha aproximación 
máxima de 0,5 
puntos. A nota deste 
apartado será a 
media aritmética das 
cualificacións obtidas
en cada unha das 
probas e traballos. 
Para que as probas 
escritas e orais fagan
media nelas debe 
obterse unha 
puntuación mínima 
de 3 puntos.Cada  
nota parcial debe ser
testemuña directa da
consecución positiva 
dos estandares de 
aprendizaxe 
correspondentes e o 
grao de consecución 
dos mesmos.

80,00%

B

Rexistro de actitude 
e traballo na aula, do
interese amosado 
pola materia, da 
participación nas 
sesións, do coidado 
do material propio e 
alleo, da limpeza e 
prontitude na entrega
de tarefas,da 
relacion cordial co 
alumnado e co 
profesor.

Dado que este 
apartado supón unha
puntuación de 2 
sobre 10 na nota 
total recomendo a 
valoración de 0,5 
puntos nos seguintes
conceptos: - Traer 
sempre o material 
preciso a clase 0,5 
puntos - Actitude de 
traballo diario 
atención e 
participación. 0,5 
puntos - Prontitude 
na entrega das 
tarefas. 0,5 puntos. - 
Limpeza e coidado 
dos traballos propios 
e alleos. 0,5 puntos.

20,00%



8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente

Indicador 1 2 3 4

Utilización das 
TIC

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Cumprimento do
proxecto lector

Nunca As veces A maioría das 
veces

Sempre

Porcentaxe de 
aprobados

50% - 60% 60% - 70% 70% - 85% 85% - 100%

Realización de 
actividades en 
parella, grupo, 
etc.

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Emprego de 
recursos 
variados na 
práctica docente

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Tratamento de 
temas 
transversais

Non se trataron 
os temas 
transversais

Tratáronse 
algúns dos 
temas 
establecidos

Tratáronse a 
maioría dos 
temas 
establecidos

Tratáronse todos
os temas 
establecidos

Cumprimento da
temporalización

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas 
unidades.

Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

9. Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias 
pendentes

AVALIACIÓN: CRITERIOS E MEDIOS:

O alumno realizará os traballos propostos pola xefa do departamento, que deberá

entregar na data fixada. Tres entregas ó longo do curso. Así mesmo no mes de maio

farase un exame sobre os exercicios feitos ó longo do curso.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.- Presentación do traballo na data fixada.

2.- Adecuación do resultado o que se pedía.

3.- A correcta realización dos exercicios: limpeza e precisión.

4.- Resultados imaxinativos e persoais.

5.- Preocupación pola presentación dos resultados.

CALIBRACIÓN DA NOTA:

XUÑO: 70% control + 30% prácticas

SETEMBRO: 70% control + 30% prácticas.

Un control no mes de maio e a realización de prácticas propostas pola Xefa do



Departamento, repartidas en tres entregas.

En Setembro se entregan os exercicios propostos para o verán, e se realiza o

exame.

CONTIDOS MÍNIMOS:

1.- Compoñentes da linguaxe visual.

2.- Usos da cor: realista, señaléctico, expresivo.

3.- Xeometría plana e procesos do deseño.

4.- Sistemas de representación: diédrico, axonométrico e perspectiva lineal.

5.- Debuxo artístico: materiais, técnicas e aplicacións.

6.- Procesos da configuración gráfica.

7.- A composición artística.

8.- A composición modular.

9.- Actitudes, valores e normas.

AVALIACIÓN: CRITERIOS E MEDIOS:

1.- Traer o material e traballar no aula.

2.- Presentación do traballo na data fixada.

3.- Adecuación do resultado o que se pedía.

4.- A correcta realización dos exercicios: limpeza e precisión.

5.- Resultados imaxinativos e persoais.

6.- Preocupación pola presentación dos resultados.

7.- Coidado do material e do mantemento da aula.

8.- Comportamento correcto no aula.

9.- Participar activamente nos traballos en grupo.

10. Plan de seguimento do alumnado repetidor

Segundo  o  Plan  específico  para  o  alumnado  repetidor,  e  recollidas  as  dificultades
individuais dos alumnos repetidores para superar os obxectivos desta materia durante o
curso anterior, establécese un programa específico individual que inclúe actividades de
aprendizaxe semanal. As actividades deben ser de execución sinxela, conceptualmente
asequibles  e  que  respondan  de  maneira  obxectiva  ós  estándares  de  aprendizaxe  e
deberán complementar o conxunto de actividades propias que se desenvolvan na materia
ou  mesmo  nalgún  caso  as  podan  sustituir.  Estas  actividades  poderan  consistir  en
exercicios  prácticos,  actividades  expositivas,  actividades  tipo  test  de  identificación  de
elementos e relación de conceptos.

Este programa será comunicado aos titores para que llelo comuniquen ás familias e
promovan a implicación destas no seguimento. Terá un seguimento trimestral nas sesións
de avaliación.



Tamén  se  poderá  informar  ó  alumnado  con  boletíns  individualizados,  de  xeito
semellante ó que se fai co alumnado con materias pendentes.

O  profesor  de  materia  informará  ó  titor  dos  aspectos  académicos  do  alumnado
mediante follas estandarizadas.

11. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados

O Departamento testeará os coñecementos e as capacidades acadadas directamente
relacionadas coa materia polo alumnado da forma seguinte:

– Observación directa do desenvolvemento personal e actitudinal do  alumno na aula
durante as primeiras xornadas: puntualidade, atención, comportamento dentro da
aula, acode as sesións co material necesario, escoita e participa, colaboración cos
compañeiros, motricidade...

– Proba específica de testeo dos coñecementos e capacidades adquiridas no nivel
educativo anterior.

– Cuestionario  ou redacción que indague no coñecemeno que teñen do que é a
materia e as espectativas e desexos que teñen sobre ela.

En función dos puntos anteriores o profesor que imparte docencia poderá coñecer de
primeira man as necesidades educativas individuais de cada alumno e poderá adoptar
diversas medidas que axuden a paliar deficiencias no proceso de aprendizaxe. Apoios e
reforzos dentro e fóra da aula, adaptacións curriculares, adecuación dos instrumentos de
avaliación máis axeitados para unha consecución positiva dos estandares e capacidades
a desenvolver. 

12. Medidas de atención á diversidade

Aplicaranse as recollidas no Plan anual de atención á diversidade.

13. Concreción dos elementos transversais

A  materia  de  Educación  Plástica  Visual  e  Audiovisual  é  unha  asignatura
sustancialmente práctica na que se elaboran moitos traballos e propostas artísticas e
comunicativas que contan coa imaxe como o seu elemento fundamental.

A través de traballos prácticos individuais e colectivos, de exposicións na aula e nos
espazos  expositivos  previstos  no  instituto,  de  debates  e  proxeccións,  achegarnos  ás
conmemoracións  daqueles  aspectos  tranversais  de  relevancia  e  de  interese  social  e
ambiental, marcados no calendario escolar ou como froito resposta á actualidade máis
inmediata  empregando o  máximo posible  as  posibilidades  das TIC  e  os  espacios  de
comunicación  e  visibilización  que  presentan,  a  través  da  Web  do  instituto,  blogs,
pantallas, etc...

Algúnhas das cuestións que tratarán de maneira directa ou como ferramenta para falar
doutras son as seguintes:

– Comprensión  lectora,  expresión  oral  e  escrita,  comunicación  audiovisual,
tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,   emprendemento,  e  educación
cívica e constitucional.



– Igualdade efectiva entre homes e mulleres, prevención da violencia de xénero ou
contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio de igualdade
de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou
social.

– Prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal,
familiar  e  social,  valores  que  sustentan  a  liberdade,  a  xustiza,  a  igualdade,  o
pluralismo  político,  a  paz,  a  democracia,  o  respecto  aos  dereitos  humanos,  o
respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade.

– Respeto  á  orientación  social  de  cada  individuo  e  superación  de  clasismos,
estereotipos e etiquetas.

– Traballo  sobre  a  capacidade  de  empatía  e  educación  sensible  para  mellorar  o
coñecemento  persoal  e  a  nosa  posición  no  espazo  social  e  o  rol  que
desempregamos no mesmo.

– Educación ambiental para un emprego dos recursos e a capacidade de consumo
sostible nun mundo global.

– Creatividade,  autonomía,  iniciativa,  traballo  en  equipo,  confianza nun mesmo e
sentido crítico.

– Valoración do Patrimonio como ben común a preservar,  recoñecer e comunicar
como riqueza e expresión dun pobo nun momento concreto da súa historia.

– Educación e seguridade viaria

14. Actividades complementarias e extraescolares do departamento

A Educación Plástica e Visual é  un campo aberto ás relacións con outras materias  e
Departamentos:

 Biblioteca, na montaxe de exposicións, traballos de cartelería, instalacións, etc. 

Todos  os  departamentos  que  desexen  establecer  experiencias  conxuntas  en
determinados temas de interese común ó longo do curso

Actividades extraescolares, colaborando na produción de carteis, fondos de atrezzo,
xornadas culturais, etc. 

Posibilidade  de  organizar-contratar  durante  o  curso  ben  de  maneira  conxunta  con
outros Departamentos ou polo Departamento de obradoiros no centro relacionados coa
nosa materia.

Participación en concursos de carácter artístico e de contidos transversais.

Visitas a exposicións que se realicen no entorno, que sirvan de complemento

para ampliar os coñecementos, pero tamén para coñecer a realidade no campo

da plástica.

Por outra banda colaborando co Concello de Cambre, o alumnado de 3º de ESO

acude ó Abrililustrado onde teñe a oportunidade de facer un taller de banda

deseñada con varios dos máis destacados debuxantes galegos



15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
en función dos resultados académicos e procesos de mellora

A taboa do apartado 8 será o instrumento necesario para avaliar en todo momento ó
longo do curso  a  práctica docente  e servirá  para,  de ser  o  caso,  facer  as  oportunas
modificacións  e  matizacións  que  conleven  a  unha  mellor  calidade  e  resultados  nos
procesos de ensino-aprendizaxe. Así, en cada trimestre, logo de cada avaliación faráse
un seguimento pormenorizado dos logros de consecución positiva dos indicadores da
táboa 8.

16. Accións de contribución ao proxecto lector

O longo do curso potenciarase o uso do libros de texto da materia, para que o alumno 
se

conciencie da importancia da lectura como medio de acadar os coñecementos

necesarios.

O profesor axudará os alumnos para que a interpretación da linguaxe escrita sexa

axeitada:

- Organizando a parte correspondente a tratar en cada sesión.

- Resolvendo as dubidas de vocabulario, sobre todo das palabras propias dal

materia, creando un diccionario de termos específicos.

- Pasará os alumnos a bibliografía, referida sobre todo os volumes existentes na

biblioteca do centro, indicando as unidades coas que están relacionados.

- Recomendará a lectura en cada avaliación dalgún dos libros ou cómics da

biblioteca.

Este Plan Lector avaliarase xunto cos outros contidos no control de cada avaliación :

· Cunha pregunta sobre vocabulario empregado.

· Outra pregunta na que a interpretación do texto lles permita a realización do

exercicio proposto.

O Departamento porá a disposición dos alumnos a bibliografía recomendada, sobre 
todo

do material da biblioteca do centro.

17. Accións de contribución ao plan TIC

Na aula de Debuxo temos un ordenador con conexión a internet e un canón dixital. Isto
permite tratar os contidos con frecuentes proxeccións, tanto de imaxes (reproducións de
obras  de  arte,  deseños,  arquitectura,  etc)  coma  de  presentacións  preparadas
especialmente para ampliar os temas tratados. Asemade, usamos a miúdo a conexión a
internet para consultar contidos en páxinas web ou en documentais colgados na rede.



Ademais de enriquecer o tratamento dos contidos, resulta moito máis atractivo para o
alumnado.

O  profesor  fornece  ademáis  o  alumnado  dun  directorio  de  páxinas  web  e  fontes
específicas da materia para un mellor desenvolvemento da materia e como maneira de
fomentar a consulta e formación activa paralela as clases.

Ó longo do curso fomentamos o emprego das TIC por parte do alumnado empregando
a Aula  de Informática (cando sexa  posible)  e  os recursos propios  do alumnado  coa
finalidade de: 

• Elaborar traballos  para a súa exposición na aula por parte do alumnado empregando
presentacións con diapositivas e traballos en diferentes formatos

• Facer prácticas, exercicios e resolución de problemas online  dos diferentes temas
tratados no currículo.

• Como fonte de información e consulta constante e multilingüística.

18. Accións de contribución ao plan de convivencia

O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos:

1. Educar  ó  alumnado  para  a  convivencia  democrática,  incorporando  na  práctica
docente contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de
conflitos.

2. Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais,
preservando  a  dignidade,  integridade  e  intimidade  de  todos  os  membros  da
comunidade educativa. 

3. Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa
competencia.

4. Fomentar  un  clima  positivo  de  convivencia  no  centro,  na  aula  e  durante  as
actividades complementarias e extraescolares.

5. Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que
alteren a convivencia.

6. Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos
das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias
tomadas ó respecto.

7. Controlar  as faltas de asistencia e retrasos dos alumnos,  informando ós titores
segundo o procedemento aprobado no noso centro. 



Marta Moreira(Xefa do departamento de EPV)

Ana Cuiñas  (Profesora na sección bilingúe 3ºA)

Cristina González Bustos (Profesora de 3º A,B,C,D;E e PMA)
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