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0. Contextualización

Esta programación constitúe unha revisión da programación de  Educación plástica e
visual de 4º de ESO do curso 2014/15 do IES Afonso  está redactada tendo en conta o
marco lexislativo estabelecido por:

• Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da ESO (DOG
do 13 de xullo)

• Orde de 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da ESO
(DOG do 12 de setembro)

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

• 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)

0.1. Docencia de  Educación plástica e visual de 4º de ESO

A materia é impartida pola profesora Marta Moreira

0.2. Alumnado de  Educación plástica e visual de 4º de ESO

No curso actual hai 3 grupos de 4º de ESO EPEV 

1. Contribución da área ao logro das competencias básicas

As competencias básicas incluídas no novo currículo desenvólvense do seguinte xeito
na área de Educación Plástica:

1. Competencia en comunicación lingüística. Favorecida na área de EPEV ó integrar a
linguaxe  plástica  e  visual  con outras  linguaxes  para  expresar  ideas,  sentimentos  e
emocións.

2. Competencia  matemática.  Desenvolvida  ó  tratar  os  contidos  de  xeometría  e
empregando a linguaxe simbólica matemática.

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.  Adquirida na nosa
área ó utilizar procedementos relacionados co método científico, como a observación, a
experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior análise.

4. Tratamento da información e competencia dixital. Moi desenvolvida na área de EPEV
no  contorno  audiovisual  e  multimedia,  empregando  cada  vez  máis  os  recursos
informáticos e a tecnoloxía dixital para a creación, estudo e análise de imaxes.

5. Competencia  social  e  cidadá.  A  EPEV  supón  un  bo  vehículo  para  o  seu
desenvolvemento,  xa  que  a  elaboración  de  traballos  en  grupo  axuda  a  promover
actitudes  de  respecto,  tolerancia,  cooperación,  flexibilidade  e  a  adquisición  de
habilidades sociais.

6. Competencia cultural e artística. Adquírese fundamentalmente a través desta área, xa
que está presente ó longo de todo o currículo.  Os alumnos e alumnas aprenden a
mirar,  ver,  observar  e  percibir,  e  a  apreciar  os  valores  estéticos  e  culturais  das
producións artísticas do patrimonio cultural  propio e alleo, desde o coñecemento da
linguaxe visual.

7. Competencia para aprender a aprender. Trabállase coa reflexión sobre os procesos e a
experimentación creativa.



8. Autonomía e iniciativa persoal. Moi desenvolvida na EPEV, dado que todo proceso de
creación  implica  a  conversión  dunha  idea  nun  produto.  Apréndese  a  desenvolver
estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de
resultados. Todo isto, xunto co espírito creativo, a experimentación, a investigación e a
autocrítica, fomentan a iniciativa e a autonomía persoal.

2. Obxectivos por curso

A finalidade deste curso optativo, será o desenvolvemento das capacidades seguintes
polos alumnos:

• 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. 

• Coñecer o desenvolvemento da arte desde os seus inicios ata o momento actual,
os  principais  movementos  artísticos,  a  súa  relación  coa  sociedade  e  feitos
históricos coetáneos e o seu papel na historia.

• Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística de sociedades e
culturas diferentes. Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre
pobos, valorando as súas similitudes e diferenzas.

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

• Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica e
visual, afondando no vocabulario relativo á historia da arte e os seus diferentes
movementos e técnicas artísticas.

• Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo
aplicado  á  representación  de  formas  e  espazos  mediante  o  emprego  das
proporcións  e  da  perspectiva.  Coñecer  e  empregar  os  diferentes  sistemas  de
representación, especialmente o sistema cónico.

• 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.

• Planificar  e  reflexionar,  de  forma  individual  ou  colectiva,  sobre  o  proceso  de
realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao
final de cada fase, o estado do seu desenvolvemento.

• 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.

3. Contidos. Temporalización

3.1.1 Procesos comúns á creación artística.
• Realización e seguimento do proceso de creación: bosquexo ou esquema, guión

ou proxecto, presentación final ou maqueta e avaliación (reflexión, autoavaliación e
avaliación colectiva do proceso e do resultado final).



• Selección  e  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  nas
producións propias.

• Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa.

• Utilización da linguaxe plástica e visual para a representación persoal de ideas a
partir de obxectivos.

• Iniciativa,  creatividade  e  autoesixencia  no  proceso  de  creación  artística  e  na
superación das creacións propias.

3.1.2 Expresión plástica e visual.
• Técnicas de expresión gráfico-plástica (debuxo artístico,  pintura e volume) e de

gravado e reprografía.

• Realización de experiencias de experimentación con materiais diversos.

• Interese  pola  busca  e  investigación  sobre  materiais,  soportes,  técnicas  e
ferramentas cuns fins concretos.

3.1.3 Artes gráficas e deseño.
• Valores funcionais e estéticos nas artes aplicadas.

• Fundamentos do deseño e das súas técnicas gráfico-plásticas.

• Sintaxe das linguaxes visuais do deseño e da publicidade.

• Lectura e valoración das imaxes do contorno do deseño e da publicidade.

3.1.4 Imaxe e son.
• Técnicas  de  expresión  gráfico-plásticas  aplicadas  á  imaxe  fixa,  seriada  e  en

movemento.

• Recoñecemento e lectura de imaxes presentes en distintos soportes.

• Sintaxe da linguaxe audiovisual.

• Integración de produtos multimedia.

• Valoración  crítica  da  utilización  dos  medios  audiovisuais  e  das  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación  como  ferramentas  para  o  rexistro,  tratamento,
creación e difusión de produtos audiovisuais.

3.1.5 Descrición obxectiva das formas.
• Representación obxectiva da realidade nun soporte bidimensional.

• Contornos de aplicación dos sistemas de representación.

• Normalización.

• Recoñecemento  e  lectura  de  representacións  bidimensionais  de  obras
arquitectónicas e de obxectos e aparellos técnicos.

Os contidos serán tratados coa seguinte temporalización:

(1ª AVALIACIÓN)

Presentación da materia: materiais e metodoloxía.

1. Debuxo do natural. Liña, encaixe e valoración de sombras. Vocabulario da materia

2. Tema 1. Composición das formas. Relación entre percepción e linguaxe visual.  Orde
compositiva. 



3. Tema 2.  A lectura da obra de arte. Lectura formal, contextual e temática. Interpretación
da obra de arte.

4. Introdución á arte contemporánea. Artistas e movementos de vangarda do século XX. Arte
galega. 

5. Tema 5. O Modernismo. Gaudí e as artes aplicadas.

(2ª AVALIACIÓN)

6.  Introdución á Xeometría Descritiva. 

7. Tema 3. Sistema diédrico.

8. Tema 4 (1ª parte). Sistemas perspectivos axonométricos.

9. Tema 4 (2ª parte). Perspectiva cónica ou liñal. Cónica frontal e cónica oblícua.

(3ª AVALIACIÓN)

10.Tema 6. Picasso e a experimentación artística. Gravado e outras técnicas.

11.Repaso da teoría da cor 

12.  Tema 7. A imaxe nos mass media

13.Tema 9. Elementos do deseño.

14.Técnicas artísticas: Pintura con acrílicos, gravado, fotografía, técnicas experimentais.

BLOQUE I: AS FORMAS NA NATUREZA

TEMA 1: As formas na natureza

1. ANÁLISE E REPRESENTACIÓN DAS FORMAS NATURAIS

2. ESTRUTURA DOS VEXETAIS

3. ESTRUTURA DOS ANIMAIS

4. A PAISAXE

INTRODUCIÓN

Esta unidade achega os alumnos á observación e análise de distintas formas

naturais: vexetais e animais e á paisaxe. Pretende que mediante o coñecemento das

características formais e do funcionamento destas formas os alumnos poidan

empregalas nas súas propias creacións.

A unidade proporciona pautas que facilitan a representación do natural de diferentes

modelos e analiza os elementos que participan nunha composición paisaxística.

Cada un dos epígrafes contempla o emprego das formas naturais nos campos

artísticos e de deseño. Estes exemplos con diferentes graos de iconicidade han

facilitar que os alumnos recoñezan e sexan quen de se expresar empregando estas

formas.

COÑECEMENTOS PREVIOS

Os alumnos achegáronse con anterioridade ao estudo das calidades das formas,

saben ou deben lembrar que a configuración das formas está condicionada pola súa

estrutura, e que outros aspectos como o tamaño, o material, a textura, a cor ou a

posición son características que permiten a realización de análises destas e



permiten a súa representación.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir as formas naturais, e desde a

linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais destas formas que

contribúen a desenvolver a súa competencia Cultural e artística (C6).

O estudo das proporcións, así como das relacións xeométricas: simetría, esquemas

poligonais ou en espiral que se producen na representación obxectiva das formas

naturais permitirá aos alumnos mellorar a competencia Matemática (C2), e aplicar

as relacións xeométricas entre figuras de forma experimental.

Os estudos de composición que toman como referente a paisaxe e outras formas

naturais contribúen á adquisición da competencia no Coñecemento e a interacción

co mundo físico (C3), mediante o emprego de procedementos relacionados co

método científico, como a observación, a experimentación e o descubrimento e a

reflexión e a análise posterior.

Do mesmo xeito introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe que atinxen o

emprego de materiais para a creación de obras propias, análises de obras alleas e

conservación do patrimonio cultural. Este último punto axuda a desenvolver a súa

competencia Social e cidadá (C5).

OBXECTIVOS

▪ Recoñecer a importancia e influencia das formas naturais nas manifestacións

artísticas.

▪ Expresarse facendo uso de formas naturais en composicións artísticas e de

deseño, aplicando capacidade de análise e recursos estilísticos e compositivos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Interpretar plasticamente formas naturais.

2. Diferenciar as distintas estruturas naturais.

3. Debuxar do natural contornos e formas naturais.

4. Esquematizar graficamente estruturas vexetais e animais.

5. Realizar composicións coidando a análise das formas e os elementos que as

configuran e ordenan.

CONTIDOS

Conceptos

▪ Análise e representación das formas naturais: análise das formas, representación

obxectiva e subxectiva das formas, interpretacións artísticas.

▪ Estrutura dos vexetais: follas, flores e froitos. Árbores. Interpretacións artísticas.

▪ Estrutura dos animais. Representación do natural. Interpretacións artísticas.

Animais fantásticos.



▪ A paisaxe. Termos e luz na paisaxe. Interpretacións artísticas.

▪ A paisaxe e o bodegón na arte.

Procedementos

▪ Selección e análise gráfica de estruturas naturais: vexetais e animais.

▪ Realización de esquemas estruturais de follas e flores a partir de modelos naturais.

▪ Creación de composicións con distintas intencións expresivas baseadas en formas

naturais.

▪ Realización de apuntamentos do natural de paisaxes e de animais.

▪ Análise do emprego dos elementos plásticos en composicións artísticas baseadas

nas formas naturais.

▪ Observación das relacións que se establecen entre forma–función que condicionan

as estruturas naturais.

Actitudes

▪ Valoración da importancia do uso das estruturas vexetais nas artes decorativas.

▪ Diferenciación no uso das formas naturais con intencións artísticas e/ou científicas.

▪ Valoración do papel simbólico dos animais mitolóxicos na arte

▪ Respecto pola natureza a través do estudo das súas formas.

▪ Gusto pola investigación no deseño de motivos ornamentais co emprego de formas

naturais.

▪ Recoñecemento do valor das formas naturais como fonte estimuladora de artistas,

artesáns e creativos de distintas épocas e culturas.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Esta unidade contribúe a valorar a preservación da natureza coa intención de

mellorar a calidade do ser humano, polo que tamén participa dos obxectivos da

Educación moral e cívica e da Educación ambiental.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

Libros de consulta sobre arte, botánica, zooloxía e paisaxismo.

Revistas, xornais.

Papeis de debuxo branco e de cores, papel vexetal, tesoiras e pegamento.

Lapis e rotuladores de cores.

Acuarelas e/ou témperas, pinceis, vaso de auga e trapos.

Escuadro, cartabón, regra e estilógrafos.

TEMA 2: A paisaxe urbana e a súa expresión na arte

2.1. CONFIGURACIÓN E ESTÉTICA DAS CIDADES

2.2. ELEMENTOS COMPOSITIVOS DA PAISAXE URBANA

2.3. REPRESENTACIÓN DO ESPAZO

2.4. ELEMENTOS VISUAIS DA PAISAXE URBANA



INTRODUCIÓN

Nesta unidade obsérvase e analízase, a través da historia da arte, como a paisaxe

urbana intervén e forma parte dela en múltiples interpretacións e estilos de artistas

suxeitos ás normas de épocas diferentes. Contrástanse exemplos de distintos graos

de figuración e técnicas diversas e analízanse tanto os criterios compositivos como

outros elementos determinantes na configuración da paisaxe urbana, como a luz, a

perspectiva e a figura humana, referente de proporción e medida.

O coñecemento das condicións que se relacionan co crecemento e evolución das

cidades queda reflectido nas obras dos diferentes artistas, feito que propicia que os

alumnos reflexionen sobre a importancia do urbanismo e a correspondencia que se

establece entre cidade e sociedade.

COÑECEMENTOS PREVIOS

Aínda que sen se referir á cidade de xeito específico, a perspectiva cónica, o estudo

da luz e o volume e o achegamento á obra de artistas como Canaleto, Guardi ou

Richard Estes constitúen nos cursos anteriores unha introdución aos contidos do

tema.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir a paisaxe urbana, e desde a

linguaxe visual, a apreciar os seus valores estéticos e culturais contribuíndo a

desenvolver a súa competencia Cultural e artística (C6).

O coñecemento das condicións e os aspectos positivos e negativos que acompañan

a planificación, mantemento, crecemento e renovación das cidades axuda a

desenvolver a competencia Social e cidadá (C5) dos alumnos.

A reflexión por parte do alumno sobre os procesos de experimentación creativa

realizados polos artistas nas súas paisaxes urbanas, e o achegamento a tarefas

propias sobre este tema propician a toma de conciencia das súas capacidades e

recursos, así como a aceptación dos propios erros como instrumento de mellora;

estes aspectos contribúen á competencia para Aprender a aprender (C7).

Esta unidade introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe en canto que analiza

o impacto e a utilización de novos materiais e tecnoloxías na configuración das

cidades. A análise destes aspectos axuda a fomentar a competencia no

Coñecemento e a interacción co mundo físico (C3).

OBXECTIVOS

Valorar os aspectos estruturais e visuais da paisaxe urbana e respectar o patrimonio

que enriquece a estética das cidades.

Representar paisaxes urbanas en estilo realista, simplificando os detalles e/ou

transformándoos con recursos plásticos.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Diferenciar aspectos estruturais e estéticos en paisaxes urbanas de épocas e

estilos diversos.

2. Utilizar os elementos compositivos na análise e realización de obras paisaxísticas

urbanas.

3. Interpretar paisaxes urbanas aplicando os fundamentos da perspectiva cónica.

4. Aplicar técnicas e materiais diversos na representación de paisaxes urbanas.

5. Recoñecer os elementos que interveñen e enriquecen as obras con temática

urbana.

CONTIDOS

Conceptos

• Configuración e estética das cidades. Arquitectura e novas tecnoloxías

• Elementos compositivos da paisaxe urbana. Formato, encadramento e visor. Punto

de vista e esquema compositivo. Esquema de percorrido visual. Centro de interese.

Esquema de movemento. Direccións principais e ritmos.

• Representación do espazo. Perspectiva cónica práctica. Procedementos e recursos

plásticos.

• Elementos visuais da paisaxe urbana. A luz na paisaxe urbana nocturna. A figura

na paisaxe urbana. Outros elementos urbanos.

• A paisaxe urbana ao longo da historia da arte.

Procedementos

• Observación de obxectos e escenas do contorno urbano e descrición das súas

formas.

• Realización de apuntamentos do natural de contornos urbanos próximos.

• Elaboración de esquemas de perspectivas prácticas.

• Experimentación con diferentes técnicas e materiais na realización de paisaxes

urbanas.

• Análise da funcionalidade e estética dos distintos elementos presentes na urbe.

Actitudes

• Valoración da paisaxe urbana como tema pictórico.

• Curiosidade por coñecer a importancia que os cambios de vida teñen na

renovación das cidades.

• Adquisición e práctica de conduta que contribúan a mellorar a paisaxe urbana.

• Recoñecemento da importancia que ten a planificación nun proxecto urbanístico.

• Actitude crítica diante dos valores estéticos e funcionais que deben reunir os

distintos elementos urbanos.

CONTIDOS TRANSVERSAIS



• Mediante a análise das obras que se aprecian nesta unidade o alumno pode

achegarse de forma crítica e razoada á evolución da cidade e ao impacto que esta

ten na nosa calidade de vida, feito que participa dos obxectivos da Educación

moral e cívica e da Educación Ambiental.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta sobre arte e revistas sobre deseño e urbanismo.

• Planos e guías turísticas.

• Papeis de debuxo branco e de cores, papel vexetal e acetatos.

• Lapis de grafito e lapis e rotuladores de cores.

• Acuarelas e/ou témperas, pinceis, vaso de auga e trapos.

• Escuadro, cartabón, regra e estilógrafos.

TEMA 3: Aspectos plásticos da figura humana

3.1. ANATOMÍA E PROPORCIÓN DA FIGURA HUMANA

3.2. MOVEMENTO E EQUILIBRIO

3.3. ESTRUTURA DO ROSTRO

3.4. INTERPRETACIÓNS POPULARES DA FIGURA HUMANA

3.5. A FIGURA HUMANA NA .BANDA DESEÑADA

INTRODUCIÓN

O coñecemento da evolución, os cambios e a pluralidade de manifestacións

artísticas que presenta a figura humana a través da historia fundamentan esta

unidade.

Un elemental estudo da anatomía do corpo, das proporcións na figura e os canons

vixentes en cada época facilitan que os alumnos amplíen a súa visión das

posibilidades expresivas destas representacións e faciliten a realización dunha

básica representación destas con finalidades diversas.

COÑECEMENTOS PREVIOS

En cursos anteriores produciuse un achegamento a esta unidade a través do estudo

dos canons clásicos de proporción de Polícleto e Lisipo, e do canon de Leonardo na

figura humana e a través da visión de exemplos de obras de campos distintos como

o da pintura, escultura, cine ou fotografía onde a figura humana aparece de xeitos

moi diferentes.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O alumno nesta unidade, coma nas dúas anteriores, aprende a mirar, ver, observar

e percibir as formas, e desde o coñecemento da linguaxe visual, a apreciar os

valores estéticos e culturais das representacións artísticas da figura humana co que

contribúe a desenvolver a súa competencia Cultural e artística (C6).

O cómic utiliza recursos que expresan ideas, sentimentos e emocións ao tempo que



integra a linguaxe plástica e visual coa linguaxe verbal e escrita, favorecendo a

comunicación. O coñecemento e uso desta linguaxe favorece o desenvolvemento da

competencia en Comunicación lingüística (C1).

O estudo da proporción e o canon de medida na figura humana, así como da

simetría aparente que nesta se produce, permitirá aos alumnos mellorar a

competencia Matemática (C2), aplicando as relacións xeométricas entre figuras de

forma experimental na representación obxectiva das formas naturais.

A competencia para Aprender a aprender (C7) desenvólvese na medida que se

favorece a reflexión sobre os procesos e experimentación creativa coa figura

humana e as súas aplicacións en representacións máis ou menos académicas. A

utilización de técnicas ou a aplicación de conceptos implican o uso de recursos e a

valoración destes, a aceptación dos propios erros como instrumento de aprendizaxe

e mellora.

OBXECTIVOS

• Recoñecer e valorar a importancia do uso da figura humana na historia da arte.

• Interpretar figuras humanas por medio da esquematización, a deformación e a

estilización en deseños persoais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Recoñecer as distintas formas de representación da figura humana practicadas

por artistas plásticos.

2. Debuxar apuntamentos do natural do corpo humano axustando as proporcións

dos seus distintos elementos.

3. Realizar esquemas gráficos de persoas estáticas e en movemento.

4. Identificar os trazos máis característicos no retrato e/ou caricatura dun personaxe.

5. Utilizar os trazos do rostro e a postura, así como a cor e a calidade do grafismo,

para debuxar personaxes de cómic que expresen diferentes emocións.

CONTIDOS

Conceptos

• Anatomía e proporción na figura humana. Encaixado da figura. A proporción:

evolución histórica.

• Movemento e equilibrio. A figura en movemento.

• Estrutura do rostro. O retrato. Eixes e medidas. Expresividade do rostro.

• Interpretacións populares da figura humana. A caricatura. Máscaras e disfraces.

• A figura humana no cómic. A linguaxe dos xestos. Metáforas visuais. A linguaxe do

corpo. Interacción coa linguaxe verbal.

Procedementos

• Análise das proporcións na figura humana.



• Estudo da representación da figura humana na arte.

• Realización de debuxos en distintas posturas do corpo humano.

• Elaboración de apuntamentos de figuras en movemento.

• Análise gráfica de estruturas de rostros.

• Experimentación gráfica de caricaturas.

• Debuxos esquemáticos de xestos e posturas.

Actitudes

• Recoñecemento da importancia da figura humana na arte.

• Interese pola evolución dos estilos na arte do retrato.

• Interese pola evolución da interpretación da figura humana a través da historia.

• Valoración do papel simbólico da caricatura.

• Aprecio da importancia das máscaras e disfraces como medio de expresión de

sentimentos e desexos.

• Gusto pola experimentación no debuxo de xestos e posturas de seres humanos.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• Os canons de beleza e os gustos estéticos son pasaxeiros, os alumnos non se

deben angustiar por se as súas formas se adaptan máis ou menos ao canon

imperante. Dentro da Educación para a saúde debe aproveitarse esta unidade para

favorecer que cada un acepte e valore o seu propio corpo.

A integración de alumnos procedentes de distintas etnias e culturas propicia o

aprecio da diversidade, feito que contribúe á Educación moral e cívica.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta de arte, anatomía e cómics.

• Revistas e xornais.

• Papeis de debuxo branco e de cores, papel vexetal, cartóns, plásticos, fíos,

tesoiras e pegamento.

• Lapis de grafito e lapis e rotuladores de cores.

• Acuarelas, tintas e/ou témperas, pinceis, vaso de auga e trapos.

• Escuadro, cartabón, regra e estilógrafos.

BLOQUE II

DESEÑO E PUBLICIDADE

TEMA 4: Fundamentos do deseño

1. MODALIDADES E FUNCIÓN DO DESEÑO

2. ELEMENTOS VISUÁIS DO DESEÑO

3. A COR NO DESEÑO

4. FORMAS BÁSICAS DO DESEÑO

5. COMPOSICIÓNS MODULARES



INTRODUCIÓN

O deseño é unha actividade cuxa finalidade é definir as calidades funcionais e

estéticas dos obxectos construídos polo ser humano. Nesta unidade descríbense os

campos de aplicación do deseño e os elementos básicos que emprega: a liña, o

plano e a textura, a cor coas súas connotacións funcionais, as formas planas

básicas e as composicións modulares.

O recoñecemento do modo de produción seriada e o seu papel fundamental na

sociedade industrializada, así como o uso dos elementos plásticos e das

construcións e relacións xeométricas útiles na realización de deseños, son dúas das

importantes finalidades desta unidade.

COÑECEMENTOS PREVIOS

Tanto os elementos coma os fundamentos básicos que interveñen no deseño son

coñecidos polos alumnos nos cursos anteriores; no presente curso tratarase que os

alumnos afonden nos mesmos e sexan quen de madurar e concretar deseños de

forma intencionada e cun proceso de traballo secuenciado.

COMPETENCIAS BÁSICAS

En múltiples ocasións o deseño trabállase en equipo e en cadea, este sistema de

traballo permite desenvolver competencias como a Social e cidadá (C5) xa que

promove actitudes de cooperación e respecto e contribúe a desenvolver as

habilidades sociais dos alumnos.

A análise e a realización de actividades de deseño permite aos alumnos ser quen de

observar, imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar proxectos con confianza,

responsabilidade e sentido crítico; deste xeito trabállanse competencias como

Aprender a aprender (C7) e Autonomía e iniciativa persoal (C8).

O uso das novas tecnoloxías no tratamento de imaxes e textos propiciará nos

alumnos a mellora das súas competencias no Tratamento da información e a

competencia dixital (C4), e o desenvolvemento de habilidades que permitan crear

e transmitir mensaxes en distintos soportes.

O estudo dos fundamentos do deseño contribúe á adquisición da competencia no

Coñecemento e a interacción co mundo físico (C3); utilízanse procedementos

relacionados co método científico, como a observación, a experimentación e o

descubrimento e a reflexión e a análise ou valoración posterior dos traballos

realizados.

OBXECTIVOS

• Valorar a importancia do deseño na sociedade actual.

• Coñecer e diferenciar os distintos campos do deseño.

• Expresarse con propiedade nos campos do deseño máis próximos manifestando o



seu nivel de comprensión, destreza e coñecementos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Distinguir entre artesanía e deseño e apreciar os seus distintos valores.

2. Recoñecer as calidades estéticas e funcionais nun produto deseñado, así como

as relacións entre a súa forma e a súa función.

3. Utilizar e recoñecer en obras de deseño as distintas capacidades de liñas, planos,

texturas e cores.

4. Deseñar a partir das formas xeométricas básicas: círculo, cadrado e triángulo.

5. Investigar composicións creativas a partir das redes modulares fundamentais.

CONTIDOS

Conceptos

• Modalidades e función do deseño. Forma e función do deseño. Campos do

deseño. Profesións e factores relacionados co proceso de deseño.

• Elementos visuais do deseño. Aplicacións da liña. O plano. A textura.

• A cor no deseño. Calidades estéticas e psicolóxicas das cores. Valores expresivos

da cor.

• Formas básicas do deseño: o círculo, o cadrado e o triángulo. Figuras compostas.

• Composicións modulares. O módulo. Redes superpostas. Variacións modulares.

Módulos con efectos tridimensionais.

Procedementos

• Análise do deseño como proceso de creación de produtos fabricados en serie.

• Elaboración de informes sobre os antecedentes do deseño actual.

• Realización de análises gráficas en deseño de composicións.

• Realización de composicións bi– e tridimensionais mediante o uso de liñas, planos

e texturas.

• Experimentación coas estruturas básicas do deseño, a partir de exemplos con

cortes e desprazamentos.

• Análise gráfica de estruturas modulares.

• Creación de deseños a partir de estruturas modulares básicas.

Actitudes

• Recoñecemento da importancia que ten o deseño na fabricación de obxectos de

uso cotián.

• Valoración da importancia do deseño visual no campo da comunicación.

• Recoñecemento das áreas de aplicación do deseño.

• Curiosidade e interese pola evolución e os cambios nos diversos campos do

deseño.

• Gusto pola precisión e limpeza na realización de proxectos de deseño.



• Valoración das organizacións compositivas xeométricas sinxelas.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• O estudo dos distintos campos do deseño achegan o alumno á observación e

valoración de obxectos, espazos, carteis, maquinarias etc. Este contacto con

elementos do seu medio e do mundo da tecnoloxía e a comunicación relaciona esta

unidade cos contidos transversais da Educación do consumidor e a Educación

moral e cívica.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta sobre deseño gráfico, de interiores, arquitectura, moda e

industrial.

• Revistas, dominicais e prensa diaria.

• Lapis de grafito, de cores e rotuladores.

• Papeis de debuxo, vexetal e cartolinas de cores.

• Patróns de debuxo, tesoiras e pegamento.

• Témperas e/ou acuarelas, vaso e pinceis.

TEMA 5: Deseño gráfico

1. ÁREAS E FINALIDADES DO DESEÑO GRÁFICO

2. A IMAXE CORPORATIVA DE EMPRESA

3. DESEÑO DE EMBALAXES

4. DESEÑO DE LOGOTIPOS: ESPIRÁIS, ÓVALOS E OVOIDES

5. DESEÑOS DE COMUNICACIÓN VISUAL

6. DESEÑO EDITORIAL

INTRODUCIÓN

Esta unidade contempla os variados campos de aplicación dos deseños bi– e

tridimensionais impresos tanto sobre soportes dixitais coma sobre soportes

convencionais. Detállanse as áreas existentes e descríbese a súa evolución

afondando nos aspectos que interveñen no deseño gráfico actual.

Preséntase o deseño gráfico como instrumento de comunicación, de transmisión e

expresión de ideas. Preténdese que o alumno se familiarice coas diversas propostas

deste campo do deseño e valore a función de cada unha delas.

COÑECEMENTOS PREVIOS

O alumno, ao longo de cursos anteriores da ESO, traballou as distintas finalidades

das imaxes e os símbolos e signos nas linguaxes visuais, polo que se produciu un

achegamento tanto á imaxe de empresa como á creación de logotipos e deseños de

comunicación visual.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Actividades relacionadas con esta unidade propician a súa realización en grupo, o



que permite desenvolver competencias como a Social e cidadá (C5), xa que

promove actitudes de coordinación, cooperación e respecto e contribúe a

desenvolver as habilidades sociais dos alumnos.

A análise e a realización de actividades de deseño gráfico permiten aos alumnos ser

quen de observar, imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar proxectos con

confianza, responsabilidade e sentido crítico; deste xeito trabállanse competencias

como Aprender a aprender (C7) e Autonomía e iniciativa persoal (C8).

O uso das novas tecnoloxías no tratamento de imaxes e textos propiciará que os

alumnos melloren as súas competencias no Tratamento da información e a

competencia dixital (C4), e desenvolvan habilidades para crear e transmitir

mensaxes en distintos soportes.

A práctica e observación do deseño gráfico permiten facer uso duns recursos

específicos para idear e expresar ideas, sentimentos e emocións, e permiten integrar

a linguaxe plástica e visual con outras linguaxes como a verbal e escrita, feito que

contribúe a desenvolver a competencia en Comunicación lingüística (C1).

OBXECTIVOS

• Comprender e asimilar as características e finalidades do deseño gráfico.

• Valorar a significación histórica, as tendencias artísticas e os avances tecnolóxicos

do deseño gráfico.

• Experimentar cos elementos do deseño gráfico e expresarse con propiedade en

deseños gráficos persoais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Distinguir os diferentes tipos do deseño gráfico.

2. Identificar as finalidades dos deseños gráficos.

3. Utilizar distintos materiais e técnicas variadas na realización de deseños gráficos.

4. Recoñecer os signos distintivos dunha imaxe de empresa.

5. Deseñar marcas utilizando o debuxo xeométrico.

6. Aplicar o uso do ordenador no deseño editorial.

CONTIDOS

Conceptos

• Áreas e finalidades do deseño gráfico. Áreas de aplicación do deseño gráfico.

Finalidades do deseño gráfico.

• A imaxe corporativa de empresa. A marca e a súa evolución estética. Identidade

corporativa.

• Deseño de embalaxes. Desenvolvemento de corpos redondos. Desenvolvemento

de poliedros.

• Deseño de logotipos: espirais, óvalos e ovoides.



• Deseños de comunicación visual. Deseños de pictogramas: tanxencias e enlaces.

• Deseño editorial. Elementos do deseño editorial. A maquetación no deseño

editorial.

Procedementos

• Emprego de diversas fontes de información sobre deseño gráfico.

• Realización de pequenos estudos teóricos sobre deseño gráfico e a súa influencia

nos campos da comunicación.

• Análise dos elementos que interveñen e configuran os deseños gráficos nas súas

distintas vertentes.

• Elaboración de deseños sobre comunicación visual urbana.

• Realización de análises de estruturas xeométricas utilizadas en deseños gráficos.

• Deseño e construción de envases e embalaxes.

• Deseño e maquetación de posibles publicacións sinxelas.

Actitudes

• Valoración da importancia funcional do deseño gráfico e a súa estética.

• Interese pola evolución do deseño gráfico e curiosidade polos avances técnicos

neste campo.

• Recoñecemento da importancia do proceso de traballo nun proxecto de deseño.

• Gusto pola precisión e limpeza na realización de representacións gráficas.

• Manter na realización de obras persoais unha actitude respectuosa diante do

medio.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• Os contidos desta unidade relaciónanse cos contidos transversais da Educación

para a paz e a Educación do consumidor. A observación do medio e o

desenvolvemento do xuízo crítico diante das mensaxes visuais xustifican esta

relación.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta sobre deseño gráfico, de envases e embalaxes e tipografías.

• Revistas, dominicais e prensa diaria. Envases diversos.

• Lapis de grafito, de cores e rotuladores. Estilógrafos.

• Papeis de debuxo, vexetal, cartóns e cartolinas de cores.

• Patróns de debuxo, tesoiras e pegamento.

• Témperas e/ou acuarelas, vaso e pinceis.

• Fotocopiadora e recursos informáticos.

TEMA 6: Deseño publicitario

6.1. FUNDAMENTOS DA PUBLICIDADE

6.2. O DESEÑO PUBLICITARIO



6.3. ESTILOS PUBLICITARIOS

6.4. ELMENTOS E COMPOSICIÓN DAS MENSAXES PUBLICITARIAS

INTRODUCIÓN

Esta unidade céntrase no deseño publicitario, imaxe ou espello das necesidades e

demandas que se establecen na sociedade actual. Proporciona información sobre a

creación e transmisión das mensaxes publicitarias e sobre as estratexias que se

empregan na elaboración destas mensaxes co obxectivo dobre de que o alumno

sexa quen de analizar e descifrar as mensaxes emitidas de forma correcta e de que

o alumno sexa tamén capaz de producir e realizar cos medios que ten máis

próximos mensaxes publicitarias de maneira atractiva e eficaz.

COÑECEMENTOS PREVIOS

Co estudo do significado e finalidade das imaxes o alumno achegouse entre

outros campos ao do deseño publicitario. Coñece tanto os medios, coma a finalidade

e o significado que conteñen as distintas mensaxes visuais e os elementos que

interveñen na comunicación visual que afectan á linguaxe publicitaria.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O coñecemento e experimentación do deseño publicitario dan recursos e fomentan a

expresión de ideas e a integración das linguaxes gráfica, verbal e escrita. Do mesmo

xeito promoven a realización de actividades interdisciplinarias, feito que amplía a súa

competencia en Comunicación lingüística (C1).

O estudo do deseño publicitario colabora na adquisición da Autonomía e iniciativa

persoal (C8), implica desenvolver estratexias de planificación a través da

creatividade, así como prever recursos e tomar ou acordar decisións.

Os formatos en que se emiten as mensaxes de deseños publicitarios na actualidade

realízanse con frecuencia no ámbito audiovisual e multimedia, o que vincula a

Educación Plástica e Visual á adquisición da competencia no Tratamento da

información (C4). Os alumnos poderán facer uso de recursos tecnolóxicos na

realización de creacións visuais de deseños publicitarios e así colaborar na mellora

da súa competencia dixital.

A Educación Plástica e Visual, a través de contidos como os relativos ao deseño

publicitario, contribúe á adquisición da competencia no Coñecemento e a

interacción co mundo físico (C3). O desenvolvemento dun espírito crítico diante

das necesidades de consumo e a correcta e crítica lectura deste tipo de mensaxes

introducen valores de sustentabilidade e reciclaxe.

OBXECTIVOS

• Utilizar os elementos que interveñen nas mensaxes publicitarias en composicións

propias.



• Analizar e diferenciar os distintos estilos e modalidades de deseños publicitarios.

• Distinguir na publicidade tanto as partes como as estratexias que interveñen.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Analizar os elementos fundamentais nos deseños publicitarios, de carteis e de

comunicación visual.

2. Distinguir as distintas modalidades de deseños publicitarios.

3. Compoñer deseños publicitarios utilizando os elementos que integran estas

mensaxes de comunicación visual.

4. Realizar deseños publicitarios con distintas técnicas e estilos.

5. Diferenciar as partes, estratexias soportes e medios que integran a publicidade.

6. Aplicar o uso do ordenador no desenvolvemento de deseños publicitarios.

CONTIDOS

Conceptos

•Fundamentos da publicidade. Tópicos e roles en publicidade. Medios, soportes e

formatos publicitarios.

• O deseño publicitario. O anuncio. O folleto publicitario. O cartel. O catálogo. A

tarxeta.

• Estilos publicitarios. Estilos publicitarios que salientan os valores adquiridos.

Estilos publicitarios que salientan os valores naturais.

• Elementos e composición das mensaxes publicitarias. A composición visual da

mensaxe.

• O cartel publicitario. Orixes e modernización do cartel.

Procedementos

• Análise do deseño publicitario como medio de comunicación visual.

• Elaboración de carteis publicitarios.

• Realización de estudos sobre os fundamentos da publicidade sobre mensaxes

publicitarias do medio.

• Elaboración dun mesma mensaxe publicitaria alternando medios, formatos e

soportes.

• Elaboración en grupo de deseños publicitarios.

• Utilización do deseño publicitario en actividades relacionadas co ámbito escolar.

Actitudes

• Actitude crítica diante das mensaxes visuais procedentes do campo da publicidade.

• Procura de solucións orixinais nos traballos persoais.

• Interese pola evolución do deseño publicitario e a súa influencia na sociedade

actual.

• Recoñecemento da importancia do traballo en equipo nos proxectos de deseño



publicitario.

• Valoración da importancia que teñen nas mensaxes publicitarias os contidos

interdisciplinarios.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• Os contidos desta unidade relaciónanse cos transversais da Educación para a

paz e da Educación do consumidor. A observación e análise das mensaxes

publicitarias do medio e o xuízo crítico desenvolvido ante estas mensaxes xustifican

esta relación.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta sobre deseño gráfico, deseño publicitario e tipografías.

• Revistas, dominicais e prensa diaria. Vídeos e/ou DVD publicitarios. Folletos e

catálogos.

• Lapis de grafito, de cores e rotuladores. Estilógrafos.

• Papeis de debuxo de distintos tamaños, calidades e cores.

• Patróns de debuxo, tesoiras e pegamento.

• Témperas e/ou acuarelas, vaso e pinceis.

• Fotocopiadora e recursos informáticos.

BLOQUE III

REPRESENTACIÓN XEOMÉTRICA DO ESPAZO

TEMA 7: Sistemas de representación

7.1. A XEOMETRÍA DESCRITIVA

7.2. SISTEMA DIÉDRICO

7.3. REPRESENTACIÓN DE SOLIDOS NO SISTEMA DIÉDRICO

7.4. SISTEMA AXONOMÉTRICO

INTRODUCIÓN

Esta unidade trata sobre os sistemas de representación gráfica que se utilizan para

describir de forma obxectiva os espazos tridimensionais e os obxectos. Describe e

fundamenta con exemplos os diferentes sistemas de representación e axuda a que

os alumnos desenvolvan a súa capacidade espacial e a súa comprensión das

normas do debuxo xeométrico descritivo.

Expóñense os fundamentos de cada un dos sistemas de representación e

analízanse as súas diferenzas segundo o tipo de proxección e como funcionan estes

segundo os planos de proxección e rectas proxectantes que se empregan.

COÑECEMENTOS PREVIOS

O estudo dos sistemas de representación foi abordado polos alumnos nos cursos

anteriores. A profundidade con que se trate o tema dependerá do grao de madurez

dos alumnos nos cursos previos. Resulta axeitado realizar unha proba inicial en que



se detecte o punto de partida para dedicar o tempo necesario á introdución do tema.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O coñecemento dos sistemas de representación e a aplicación destes no campo do

deseño industrial, convertendo ideas en produtos, contribúe a desenvolver un

espírito creativo e experimental. Este proceso permite practicar estratexias de

planificación e desenvolvemento de proxectos individualmente e/ou en grupo, e así

fomentar as competencias da Autonomía e iniciativa persoal (C8) e a Social e

cidadá (C5).

A realización de proxectos facendo uso dunha linguaxe técnica, como a que

proporciona a xeometría descritiva, contribúe á competencia no Coñecemento e a

interacción co mundo físico (C3). O uso das representacións do espazo

desenvolve procedementos relacionados co método científico, como o da

observación e experimentación das formas.

Os sistemas de representación aglutinan unha serie de regras ou normas que

resolven de forma obxectiva o problema da representación do espazo sobre o plano.

A aprendizaxe desta linguaxe contribúe a que o alumno desenvolva a súa

competencia Matemática (C2) e ao favorecer a reflexión sobre as capacidades e

recursos tamén a competencia para Aprender a Aprender (C7).

OBXECTIVOS

• Comprender os fundamentos do debuxo de proxeccións e analizar os trazados

xeométricos de deseños no espazo.

• Valorar a importancia da descrición gráfica xeométrica na realización de deseños.

• Expresar ideas sobre formas e ambientes mediante debuxos en perspectiva.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Distinguir os códigos e normas gráficas e xeométricas dos distintos sistemas de

representación.

2. Debuxar sólidos no sistema diédrico.

3. Debuxar sólidos en perspectivas cabaleira e axonométrica.

4. Realizar análises xeométricas de perspectivas cónicas a través de fotografías de

paisaxes urbanas e interiores.

5. Elaborar exercicios sinxelos de perspectiva cónica.

CONTIDOS

Conceptos

• A xeometría descritiva. Tipos de proxección. Sistemas de proxección.

• Sistema diédrico. Representación de puntos e rectas. Representación de figuras

planas.

• Representación de sólidos no sistema diédrico. Representación das vistas sobre o



plano.

• Sistema axonométrico. Perspectiva cabaleira. Proxección de figuras planas en

sistema axonométrico. Representación en axonométrica a partir do sistema diédrico.

• Perspectiva cónica frontal. Representación en perspectiva cónica frontal dunha

figura en diédrica.

• Perspectiva cónica oblicua. Trazados en perspectiva cónica oblicua dun cono.

Representación en perspectiva cónica oblicua dunha figura en diédrica.

Procedementos

• Análise dos fundamentos dos sistemas de proxección.

• Elaboración de exercicios de representación de sólidos en sistema diédrico.

• Representación de figuras planas en perspectiva isométrica.

• Paso de figuras representadas en sistema diédrico a sistemas perspectivos.

• Análise de obxectos e espazos representados en perspectiva cónica.

• Realización de apuntamentos do natural a man alzada utilizando a perspectiva

cónica e modificando a posición dos obxectos e o punto de vista.

Actitudes

• Valoración da importancia dos sistemas de representación na descrición de

espazos e obxectos no deseño tridimensional.

• Gusto pola precisión e limpeza na realización de traballos en perspectiva.

• Recoñecemento da idoneidade da perspectiva cónica na representación da

realidade tal e como a percibe o ollo humano.

• Interese pola xeometría descritiva e curiosidade polas posibilidades expresivas dos

seus elementos.

• Apreciación das dificultades técnicas que implican os sistemas de proxección e

desexo de estudar e analizar axeitadamente os elementos que os compoñen.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• A observación do medio para comprender os fundamentos da perspectiva cónica, e

dos obxectos cotiáns para interpretalos en debuxos de sistema diédrico ou de

perspectiva axonométrica, permite relacionar os contidos da unidade coa Educación

ambiental.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta e ampliación sobre os sistemas de representación.

• Revistas, dominicais e prensa diaria. Folletos e catálogos.

• Lapis de grafito, de cores e rotuladores. Estilógrafos de diferentes grosores.

• Papeis de debuxo distintos tamaños e calidades. Papel vexetal.

• Patróns de debuxo, tesoiras e pegamento.

• Pezas ou sólidos de plástico ou madeira.



• Fotocopiadora e recursos informáticos.

TEMA 8: Deseño industrial

8.1. O DESEÑO TRIDIMENSIONAL

1. A NORMALIZACIÓN DO DEBUXO TÉCNICO INDUSTRIAL

2. ESCALAS ACOUTAMENTOS

3. DEBUXO DE PEZAS

INTRODUCIÓN

Esta unidade trata sobre o deseño industrial, disciplina que ten por finalidade crear

maquinaria, produtos e obxectos destinados a ser fabricados en serie e que unan

estética con funcionalidade. Preténdese que os alumnos valoren a importancia de

entender o deseño como un proceso de produción, creación e fabricación en serie

de obxectos que axuden a mellorar a calidade de vida do ser humano.

COÑECEMENTOS PREVIOS

As escalas gráficas, os bosquexos acoutados e as normas de acoutamento foron

estudados polos alumnos nos cursos precedentes, e as representacións de sólidos

en sistema diédrico e en perspectiva axonométrica, no tema anterior; isto facilita que

o alumno poida abordar o tema especificamente neste curso e afronte proxectos

dunha maior complexidade.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O coñecemento dos sistemas de representación e a súa aplicación no campo do

deseño industrial, convertendo así ideas en produtos, contribúe a desenvolver un

espírito creativo e experimental. Este proceso permite practicar estratexias de

planificación e desenvolvemento de proxectos individualmente e/ou en grupo, e

fomentar deste xeito as competencias da Autonomía e iniciativa persoal (C8) e a

Social e cidadá (C5).

A realización de proxectos facendo uso dunha linguaxe técnica como a que

proporciona a xeometría descritiva, contribúe á competencia no Coñecemento e a

interacción co mundo físico (C3). O uso das representacións do espazo

desenvolve procedementos relacionados co método científico, como o da

observación e experimentación das formas.

Esta unidade supón un apoio para o desenvolvemento da competencia Social e

cidadá (C5). Os proxectos sobre deseños industriais propician o traballo en equipo,

promoven actitudes de cooperación e valoración de acordos como os que

fundamentan os criterios sobre normalización que contribúen á comunicación e ao

intercambio de ideas.

OBXECTIVOS

• Valorar a importancia do deseño tridimensional, e especificamente do deseño



industrial, na sociedade actual.

• Recoñecer a importancia que ten o proceso de traballo no resultado final dun

produto.

• Realizar proxectos de deseño de obxectos sinxelos de uso cotián.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Distinguir os diferentes tipos de deseño industrial.

2. Analizar o papel do deseño industrial na sociedade actual.

3. Elaborar deseños de obxectos de uso cotián.

4. Xustificar a utilización de regras normalizadas no debuxo técnico industrial.

5. Debuxar bosquexos de obxectos sinxelos aplicando as normas de debuxo técnico

industrial.

6. Realizar e aplicar escalas gráficas de redución ou ampliación mediante o teorema

de Tales.

CONTIDOS

Conceptos

• O deseño tridimensional. Áreas de aplicación do deseño tridimensional. Finalidade

do deseño tridimensional.

• A normalización do debuxo técnico industrial. Liñas normalizadas. Formatos.

Rotulación normalizada.

• Escalas e acoutamentos. Clases de escala. Escalas gráficas. Acoutamento.

Sistemas de acoutamento.

• Debuxo de pezas. Bosquexos acoutados. Planos técnicos.

• Tendencias no deseño tridimensional.

Procedementos

• Análise do deseño no espazo como paso previo á fabricación industrial de

obxectos.

• Elaboración de deseños de obxectos de uso doméstico.

• Construción e utilización de escalas de redución e ampliación na representación de

obxectos.

• Realización de bosquexos tomando como referencia obxectos do medio e

destinados á creación de novas ideas.

• Deseño de formas que consideren tanto os aspectos funcionais coma os estéticos.

• Utilización de sistemas proxectivos convencionais no deseño de obxectos.

Actitudes

• Valoración da importancia do deseño de obxectos destinados á produción

industrial.

• Interese pola evolución do deseño espacial e curiosidade polos avances técnicos



neste campo.

• Actitude crítica diante dos obxectos e construcións deseñados deficientemente.

• Recoñecemento da importancia do manexo das novas tecnoloxías no deseño

industrial.

• Actitude respectuosa co medio natural e o ser humano.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• Tanto a observación e o estudo dos obxectos e elementos de uso coma a análise

crítica para a mellora do noso medio relacionan esta unidade cos contidos

transversais de Educación moral e cívica.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta especializados no deseño tridimensional e normalización.

• Revistas, folletos e catálogos sobre mobiliario e obxectos de uso doméstico.

• Lapis de grafito de distintas durezas, de cores e rotuladores. Estilógrafos de

diferentes grosores.

• Papeis de debuxo distintos tamaños e calidades. Papel vexetal. Papel para

bosquexos. Cartóns ou cartón pluma.

• Patróns de debuxo, compás, tesoiras e pegamento.

• Pezas ou sólidos de plástico ou madeira.

• Fotocopiadora e recursos informáticos.

BLOQUE IV

A IMAXE FOTOGRÁFICA, CINEMATOGRÁFICA E MULTIMEDIA

TEMA 9: A fotografía

9.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA FOTOGRAFÍA

9.2. EVOLUCIÓN DAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

9.3. CORRENTES ESTÉTICAS CLÁSICAS

9.4. CORRENTES ESTÉTICAS MODERNAS

9.5. XÉNEROS FOTOGRÁFICOS

9.6. APLICACIÓNS TÉCNICAS CLÁSICAS

9.7. A CÁMARA RÉFLEX E OS SEUS COMPOÑENTES

INTRODUCIÓN

Esta unidade aborda o campo da imaxe fotográfica, o descubrimento e

desenvolvemento da capacidade de rexistrar e de reproducir imaxes reais

estaticamente. Preténdese ao longo do tema que o alumno se familiarice e coñeza o

manexo das cámaras máis usuais, diferencie xéneros e coñeza as aplicacións

técnicas e as correntes principais de fotografía, tanto clásicas coma modernas.

COÑECEMENTOS PREVIOS

O tema da fotografía non se tratou especificamente en cursos anteriores, mais o



alumno diferencia xa as clases de imaxes fixas, campo ao que pertence a imaxe

fotográfica e está familiarizado cos múltiples exemplos destas imaxes que

acompañan especialmente as unidades relacionadas coa linguaxe e a comunicación

visual.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da

linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das produccións

fotográficas, contribuíndo a desenvolver a súa competencia Cultural e artística

(C6).

O achegamento á práctica e experimentación de técnicas diversas e creacións sobre

soportes variados e integrados que permite a práctica fotográfica axuda a

desenvolver a través da investigación un espírito máis creativo, que contribúe a

desenvolver a competencia en Autonomía e iniciativa persoal (C8).

A fotografía como forma de comunicación posúe uns procedementos comúns, e a

Educación Plástica e Visual permite facer uso duns recursos específicos desta

linguaxe para expresar ideas, sentimentos e emocións, ao tempo que permite

integrar a linguaxe plástica e visual con outras linguaxes e con iso enriquecer a

competencia en Comunicación lingüística (C1).

OBXECTIVOS

• Valorar a influencia da fotografía como medio de comunicación de masas, como

expresión artística e como apoio a diversos campos da actividade humana.

• Desenvolver un sentido crítico diante da obra fotográfica.

• Poder expresar ideas e sentimentos a través da actividade fotográfica.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Coñecer e apreciar os diferentes tipos de cámaras fotográficas e as súas

prestacións.

2. Distinguir as diferentes correntes estéticas fotográficas.

3. Distinguir os xéneros fotográficos e apreciar as súas aplicacións nos distintos

ámbitos.

4. Coñecer as aplicacións técnicas máis comúns da fotografía.

5. Coñecer os mecanismos e elementos dunha cámara réflex e aplicar estes

coñecementos na captura de imaxes.

CONTIDOS

Conceptos

• Antecedentes históricos da fotografía. Evolución da fotografía.

• Evolución das cámaras fotográficas. A cámara Leica. As cámaras electrónicas. A

nova tecnoloxía dixital.



• Correntes estéticas clásicas. Fotografía artística. Pictorialismo. Dinamismo. Novo

realismo.

• Correntes estéticas modernas. Estruturalismo e abstracción. Surrealismo.

Documentalismo e fotoperiodismo.

• Xéneros fotográficos. Fotografía publicitaria. Fotografía de natureza. Fotografía

científica e médica. Fotografía aérea. Fotografía de arquitectura e paisaxe.

Fotografía de prensa.

• Aplicacións técnicas clásicas. A fotomontaxe. A solarización. O fotograma.

• A cámara réflex e as súas compoñentes. O obxectivo. O diafragma. O obturador

Procedementos

• Estudo das posibilidades expresivas da imaxe fotográfica.

• Estudo das correntes estéticas fotográficas e a súa relación coas demais ramas

artísticas.

• Análise das estruturas da linguaxe fotográfica.

• Realización de reportaxes fotográficas baixo iluminacións distintas e con

encadramentos diferentes.

• Experimentación de aplicacións técnicas fotográficas en obras persoais.

• Análise dos xéneros fotográficos e de como se reflicten neles as distintas

realidades sociais.

Actitudes

• Interese polos avances técnicos no campo da fotografía como medio de

comunicación visual.

• Valoración da linguaxe fotográfica como medio de comunicación visual.

• Valoración dos testemuños históricos que achegan os arquivos fotográficos.

• Valoración da importancia que ten a fotografía no campo do deseño gráfico e

publicitario.

• Aprecio da fotografía como soporte e técnica de expresión artística.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• As imaxes fotográficas son reflexo da sociedade que as produce e, xa que logo, un

instrumento privilexiado para analizar criticamente os seus intereses e valores, feito

que contribúe aos contidos transversais da Educación moral e cívica.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta especializados sobre fotografía convencional e dixital. Libros de

consulta sobre movementos artísticos que fan uso da fotografía.

• Revistas, periódicos e prensa en xeral.

• Cámaras fotográficas convencionais con accesorios e dixitais. Focos de

iluminación.



• Papeis de debuxo. Papeis de impresión fotográfica.

• Patróns de debuxo, compás, tesoiras e pegamento.

• Fotocopiadora e recursos informáticos con escáner e impresora.

TEMA 10: O cine

10.1. ANTECEDENTES DO CINEMA

10.2. PIONEIROS E FUNDADORES DO CINEMA

10.3. XÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

10.4. ELEMENTOS DA LINGUAXE CINEMATOGRÁFICA

10.5. PROCESO DE REALIZACIÓN DUNHA PELÍCULA

INTRODUCIÓN

Esta unidade trata sobre a imaxe cinematográfica e estúdase a continuación da

fotografía dado o evidente apoio que a imaxe fotográfica supón para a linguaxe do

cine. Preténdese que o alumno asimile un coñecemento básico sobre os

procedementos, evolución e estrutura desta linguaxe que traballa as imaxes en

movemento e que supón unha das expresións artísticas de gozo máis estendido.

COÑECEMENTOS PREVIOS

O alumno no curso anterior traballou as características da linguaxe cinematográfica,

como se estrutura e como mediante a utilización da cámara se consegue crear unha

estrutura narrativa audiovisual.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da

linguaxe audiovisual, a valorar os aspectos artísticos, lúdicos e culturais da linguaxe

do cine, contribuíndo á súa competencia Cultural e artística (C6).

O coñecemento dos elementos e estruturación da linguaxe cinematográfica supón

un exemplo de achegamento ao traballo desenvolvido en equipo, coordinado e

dirixido que ten que superar en ocasións as dificultades prácticas que isto supón, a

constatación de que este medio é un exemplo de creación colectiva axuda a mellorar

a competencia Social e cidadá (C5) e a competencia en Comunicación lingüística

(C1).

O coñecemento e a experimentación do funcionamento dunha cámara, así como a

elaboración de pequenos traballos en equipo que permitan traballar a imaxe

secuenciada e aplicar algúns dos aspectos tratados nesta unidade propician o

tratamento da información e da competencia dixital (C4).

OBXECTIVOS

• Valorar a influencia do cine como medio de comunicación de masas e como medio

de expresión artística colectivo.

• Desenvolver un sentido crítico diante da imaxe cinematográfica.



• Expresar ideas e sentimentos e traducilos en imaxes secuenciadas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Apreciar e distinguir os diferentes xéneros cinematográficos.

2. Coñecer os elementos que artellan a linguaxe cinematográfica.

3. Aplicar en proxectos individuais e/ou colectivos os coñecementos adquiridos

sobre a linguaxe cinematográfica.

4. Elaborar sinxelos procesos de realización de películas.

5. Analizar sobre o visionado de secuencias cinematográficas os elementos que

integran a súa estrutura.

CONTIDOS

Conceptos

• Antecedentes do cine. Os xoguetes ópticos. Os precursores do cinematógrafo. Os

irmáns Lumière.

• Pioneiros e fundadores do cine. Os primeiros centros de produción

cinematográfica. O cine sonoro.

• Xéneros cinematográficos. O wéstern. O musical. O cine negro. O documental.

• Elementos da linguaxe cinematográfica. Unidades narrativas. O encadramento. A

angulación. Movementos da cámara.

• Proceso de realización dunha película. A elaboración do guión. Estrutura narrativa

dunha película. Profesionais especializados.

Procedementos

• Análise das estruturas da linguaxe cinematográfica.

• Estudo dos xéneros cinematográficos e do reflexo nos mesmos das distintas

realidades sociais.

• Realización dun proxecto de guión cinematográfico.

• Visionado de secuencias pertencentes a diferentes xéneros e épocas do cine mudo

e sonoro.

• Observación e análise da estrutura narrativa da linguaxe cinematográfica sobre

exemplos diferenciados.

Actitudes

• Interese por coñecer as modificacións que achegan os avances técnicos ás

creacións cinematográficas.

• Valoración da linguaxe cinematográfica como medio de comunicación visual.

• Valoración dos testemuños históricos que achegan os arquivos cinematográficos e

documentalistas.

• Aprecio do cine como soporte e técnica de expresión artística.

• Respecto e valoración das ideas que achegan os demais nos proxectos de equipo.



CONTIDOS TRANSVERSAIS

• A temática e contido das imaxes cinematográficas reflicten os intereses sociais das

comunidades que as producen e consomen, e son, xa que logo, un instrumento de

análise crítica dos seus intereses e valores, feito que relaciona a unidade coa

Educación moral e cívica.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros de consulta especializados sobre cinematografía e cómic.

• Revistas, xornais e prensa en xeral.

• Cámaras de vídeo. Focos de iluminación.

• Selección de DVD ou vídeos de distintos xéneros e estilos.

• Aparatos reprodutores e monitor.

• Papeis de debuxo, lapis de grafito, cores, rotuladores e estilógrafos

• Fotocopiadora e recursos informáticos con escáner e impresora.

TEMA 11: As imaxes dixitais

11.1. CARACTERÍSTICAS DA IMAXE DIXITAL

1. O BIT E A PROFUNDIDADE DE COR

2. A CÁMARA DIXITAL

3. MULTIMEDIA E INTERATIVIDADE

INTRODUCIÓN

Esta unidade proponse dar a coñecer as características e funcionamento das imaxes

dixitais. Analízanse as diferenzas entre os tipos de imaxes que traballan os

ordenadores e os formatos de arquivo ou almacenaxe e danse a coñecer conceptos

básicos sobre tecnoloxía multimedia e creación de páxinas web. Preténdese que os

alumnos reflexionen sobre as vantaxes e diferenzas que achega o uso do ordenador

nos campos do deseño e a comunicación visual fronte á creación tradicional.

COÑECEMENTOS PREVIOS

Os alumnos achegáronse aos contidos desta e a seguinte unidade no espazo

dedicado á linguaxe audiovisual onde se analizaron as imaxes e as novas

tecnoloxías: o infografía, a arte interactiva e a videoarte.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da

linguaxe audiovisual, a apreciar os valores estéticos e culturais das imaxes dixitais

contribuíndo a desenvolver a súa competencia Cultural e artística (C6). A imaxe

nas novas tecnoloxías contribúe tamén a adquirir esta competencia neste curso ao

poñer especial interese en ampliar o coñecemento sobre os recursos técnicos e

artísticos máis actuais de uso estendido nos diferentes campos creativos e na

utilización das técnicas e recursos nestes campos.



O uso das novas tecnoloxías no tratamento de imaxes permitirá aos alumnos

mellorar as súas competencias no Tratamento da información e a competencia

dixital (C4), pois adquirirán habilidades que van desde o acceder a información ata

manipular e transmitir imaxes en distintos soportes unha vez tratadas.

O achegamento á práctica e experimentación de creacións sobre soportes non

convencionais e integrados axuda a desenvolver a través da investigación un

espírito máis creativo, que contribúe a desenvolver a competencia en Autonomía e

iniciativa persoal (C8).

OBXECTIVOS

• Comprender as características e finalidades do debuxo e do deseño asistido por

ordenador.

• Valorar o papel do ordenador na xeración e transformación de imaxes.

• Adquirir coñecementos básicos sobre ferramentas de programas informáticos e

manexo de cámaras dixitais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Valorar as vantaxes que achegan as novas tecnoloxías aos campos do deseño.

2. Achegarse a programas informáticos accesibles.

3. Diferenciar as características da imaxe dixital.

4. Achegarse ao manexo dunha cámara dixital e practicar os seus formatos de

arquivo.

5. Distinguir os códigos de recepción e emisión de mensaxes multimedia.

CONTIDOS

Conceptos

• Características da imaxe dixital. O píxel e as dimensións da imaxe. A resolución.

• O bit e a profundidade da cor. Modos de cor.

• A cámara dixital. O sensor. A tarxeta de memoria. Os formatos de arquivo.

• Multimedia e interactividade. As páxinas web. Os gif animados. Deseño dunha

páxina web.

• Infografía e arte interactiva.

Procedementos

• Elaboración dun arquivo de imaxes procedentes das novas tecnoloxías.

• Observación analítica e crítica de imaxes infográficas aplicadas aos distintos

campos de comunicación.

• Análise individual e en grupo dos contidos e elementos compositivos presentes en

páxinas web.

• Observación das barras de ferramentas de programas informáticos e asocialas ás

ideas e conceptos de debuxo adquiridos tradicionalmente.



• Realización de visitas a espazos de arte cibernética.

Actitudes

• Actitude crítica e positiva diante das formas visuais procedentes das novas

tecnoloxías.

• Disposición para aceptar novos procedementos na realización de traballos.

• Valoración da importancia que ten o manexo do razoado dos programas de debuxo

asistido por ordenador.

• Mantemento e coidado permanente do material das aulas de informática.

• Actitude aberta e receptiva diante dos avances tecnolóxicos e a súa influencia nos

campos da comunicación.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• O uso estendido de programas de videoxogos e videoconsolas xustifica relacionar

esta unidade coa Educación moral e cívica, e pode axudar a que os alumnos

desenvolvan unha actitude crítica para as imaxes infográficas.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros e manuais de consulta especializados.

• Suplementos de prensa dedicados ao tema.

• Software estándar (Microsoft Office) e equipo informático básico.

• Programas accesibles de retoque fotográfico.

• Cámara fotográfica dixital.

• Fotocopiadora, escáner e impresora.

TEMA 12: Creación de imaxes por ordenador

12.1. PROGRAMAS DE TRATAMENTO DE IMAXE

1. PROGRAMAS DE DESEÑO GRÁFICO

2. PROGRAMAS DE ANIMACIÓN

INTRODUCIÓN

A última unidade do texto propón o coñecemento e práctica de uso de programas

accesibles de tratamento de imaxes, deseño gráfico e animación. A unidade

pretende que os alumnos se aproximen a estes programas coa finalidade de

entender, valorar a través da súa lectura e creación as imaxes dixitais que nos

rodean e aparecen decote nos diversos campos da comunicación, do deseño e das

artes visuais.

COÑECEMENTOS PREVIOS

Todas as unidades deste texto conteñen propostas de realización de actividades

dixitais. A maioría destas propostas teñen como obxectivo que os alumnos manexen

as ferramentas dos programas coa intención de facer un uso creativo das mesmas e

tendo en conta os factores compositivos e os elementos que interveñen no campo



da plástica como a cor, as texturas etc.

COMPETENCIAS BÁSICAS

O alumno, desde o coñecemento da linguaxe audiovisual, aprende a apreciar os

valores estéticos e culturais das imaxes dixitais que proceden dos campos de

comunicación máis diversos como a publicidade, o deseño gráfico, o cine, o deseño

tridimensional etc. Isto contribúe a desenvolver a súa competencia Cultural e

artística (C6).

A creación de imaxes por ordenador permitirá aos alumnos mellorar as súas

competencias no Tratamento da información e a competencia dixital (C4);

adquirirán habilidades que lles van permitir valorar criticamente creacións dixitais,

manipulalas e realizalas, tendo en conta todos os factores aprendidos con

anterioridade que interveñen na realización de composicións plásticas.

O achegamento á visualización analítica de imaxes realizadas por ordenador e a súa

distinción razoada daquelas realizadas de maneira convencional, así como a

experimentación de creacións sobre soportes non convencionais e integrados,

axudan a desenvolver a través da investigación un espírito máis creativo e

innovador, que contribúe a desenvolver a competencia en Autonomía e Iniciativa

persoal (C8).

Á competencia para Aprender a aprender (C7) contribúese nesta unidade, xa que

se favorece a reflexión sobre os procesos e a experimentación creativa, avalíanse as

propias capacidades, e propicia que algúns alumnos con menor habilidade manual

realicen exercicios creativos de maneira acertada.

OBXECTIVOS

• Considerar as novas tecnoloxías como ferramentas de creación gráfico–plásticas.

• Experimentar a creación de novas formas mediante o uso das novas tecnoloxías.

• Desenvolver un espírito receptivo e aberto diante das máis novas manifestacións

artísticas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Analizar os aspectos artísticos das imaxes dixitais.

2. Aplicar coñecementos plásticos previos na realización de sinxelos exercicios de

creación de imaxes dixitais.

3. Achegarse aos programas informáticos de animación, tratamento e deseño de

imaxes.

4. Realizar metodicamente exercicios de creación e manipulación de imaxes por

ordenador.

5. Utilizar os recursos que achega a tecnoloxía na mellora de deseños individuais e

colectivos.



CONTIDOS

Conceptos

• Programas de tratamento de imaxes: Adobe Photoshop. Crear unha imaxe

mediante capas. Aplicación de filtros. Ferramentas Tampón de clonar e Pincel

corrector.

• Programas de deseño gráfico: CorelDRAW. A forma dos obxectos: nodos. Recheo

de obxectos. Ordenación de obxectos por capas.

• Programas de animación: Adobe Flash. A liña do tempo. Propiedades do

documento. Explorador de películas.

• Cine de animación. Os creadores de curtas animadas e técnicas de animación.

Procedementos

• Resolución en parellas ou pequenos grupos de exercicios sinxelos de deseño

asistido por ordenador.

• Manipulación de formas mediante xiros, escalados, modificación de cores e

texturas, ordenamentos, facendo uso de programas informáticos de fácil acceso.

• Visualización de exemplos significativos de cine de animación e stop motion.

• Observación e análise de exemplos publicitarios realizados con fotografías

manipuladas.

• Observación e análise de maquetas e deseños tridimensionais virtuais realizados

en 3D.

Actitudes

• Recoñecemento dos valores artísticos que se poden atopar nas creacións dixitais.

• Actitude aberta a aceptar novas iniciativas creadoras non coincidentes cos propios

criterios persoais.

• Recoñecemento da achega que realizan os avances tecnolóxicos aos distintos

campos do deseño.

• Recoñecemento da achega que realizan os avances tecnolóxicos nos distintos

campos de comunicación e de lecer.

• Gusto e interese en resolver problemas técnicos persoalmente.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• O alumno asimilará e valorará a través da observación e análise de animacións e

deseños publicitarios realizados dixitalmente os valores morais (tolerancia,

solidariedade, pluralismo, sexismo etc.) presentes na sociedade actual, o que

relacionará a unidade coa Educación para a paz.

MATERIAIS DIDÁCTICOS

• Libros e manuais de consulta especializados.

• Suplementos de prensa dedicados ao tema.



• Software estándar (Microsoft Office) e equipo informático básico. Programas

accesibles de tratamento de imaxes, deseño gráfico e animación.

• Fotocopiadora, escáner e impresora.

• Monitor, reprodutor e DVD alusivos ao tema.

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.

4. Criterios de avaliación

• Tomar  decisións  especificando  os  obxectivos  e  as  dificultades,  propoñendo
diversas opcións e avaliando cal é a mellor opción.

Este criterio pretende coñecer se as alumnas e os alumnos adquiren habilidades
para teren autonomía, creatividade e responsabilidade no traballo.

• Utilizar recursos informáticos e novas tecnoloxías no proceso de elaboración da
imaxe fotográfica, o deseño gráfico, o debuxo asistido por ordenador e a edición
videográfica.

Este criterio pretende avaliar  se o alumnado é capaz de utilizar  diversidade de
ferramentas da cultura actual relacionadas coas tecnoloxías da información e da
comunicación para realizar as súas propias creacións.

• Colaborar na realización de proxectos plásticos que requiren unha organización de
forma  cooperativa.

Mediante este criterio inténtase comprobar se o alumnado é capaz de elaborar e
participar, activamente, en proxectos cooperativos aplicando estratexias propias e
adecuadas da linguaxe visual.

• Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diversidade de técnicas de
expresión  gráfico-plásticas  (debuxo,  volume,  pintura,  gravado...)

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado coñece distintos soportes e
técnicas bidimensionais e tridimensionais.

• Utilizar  a  sintaxe  propia  das  formas  visuais  do  deseño  e  da  publicidade  para
realizar  proxectos  concretos.

Con este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de distinguir nun obxecto



simple ben deseñado os seus valores funcionais estéticos (proporción entre as
partes, cor, textura, forma, etc.).

• Elaborar  obras  multimedia  e  producións  videográficas  utilizando  as  técnicas
adecuadas  ao  medio.

Preténdese avaliar se o alumnado é capaz de recoñecer e integrar os procesos, as
técnicas e os materiais utilizados no eido multimedia, fotográfico, da animación, do
son e videográfico, así como de utilizar as súas linguaxes específicas.

• Describir  obxectivamente  as  formas,  aplicando  sistemas  de  representación  e
normalización.

Avalíase a capacidade de representar a realidade tal como se ve sobre un soporte
bidimensional mediante operacións que non requiran operacións complicadas no
seu trazado. Terase en conta a corrección do trazado xeométrico dos elementos
utilizados, a súa adecuada relación entre distancia e tamaño e a súa disposición no
espazo.

• Recoñecer  e  ler  imaxes,  obras  e  obxectos  dos  contornos  visuais  (obras  de
arte,deseño,  multimedia...)

Preténdese coñecer se o alumnado é capaz de ter actitudes críticas e de aprecio e
respecto cara as manifestacións plásticas e visuais do seu contorno.

5. Mínimos esixibles para superar a materia

● Saber trazar correctamente formas poligonais e as curvas técnicas básicas.

● Coñecer  que  é  unha  escala,  os  seus  tipos  e  as  súas  diferentes  aplicacións
prácticas.

● Coñecer os elementos da linguaxe visual: luz, cor, textura e composición.

● Coñecer as cores luz e pigmento, as súas características, efectos psicolóxicos e
aplicacións.

● Saber diferenciar os distintos tipos de iluminación: frontal, lateral, inferior etc.

● Coñecer os fundamentos dos distintos sistemas de representación.

● Coñecer a representación do punto, recta e plano no sistema diédrico.

● Saber  medir  e  acoutar  debidamente  unha  peza  dadas  as  súas  proxeccións
diédricas.

● Saber representar un sólido nos distintos sistemas de representación.

● Coñecer a representación do punto, recta, plano e volumes sinxelos no sistema
cónico.

● Coñecer os distintos elementos que inflúen na composición gráfico-plástica.

● Coñecer e aplicar con corrección as diferentes técnicas ensaiadas durante o curso.

● Saber distinguir os conceptos de bosquexo, encaixe, conxunto, detalle etc.

● Saber facer unha valoración, apreciación e análise de distintas obras de arte.

● Coñecer de xeito xeral os principais movementos artísticos ó longo da historia da
arte.



6. Instrumentos e procedementos de avaliación

Pretendemos que a cualificación reflexe non so a asimilación dos contidos da materia,
senón o desenvolvemento gradual das competencias básicas relacionadas no apartado 2
desta  programación,  así  como o  esforzo  do alumno/a  para  superarse  a si  mesmo,  a
capacidade para o traballo en grupo, a creatividade á hora de resolver os exercicios e, en
xeral,  a boa disposición para aprender nos moi  variados campos que se tratan nesta
materia.  

Cada trimestre poderán realizarse probas orais e escritas. Ademais dos coñecementos
obxectivos, terase en conta a adquisición do vocabulario específico da EpeV, así como a
corrección lingüística na expresión das ideas desenvolvidas. A valoración de cada proba
farase de acordo cos criterios de corrección que se establecerán ó inicio de cada unha.

Tamén se establecerá a entrega periódica de traballos prácticos e exercicios escritos,
realizados na aula e na casa.

Favorecerase que a maioría do alumnado, durante cada trimestre resolva exercicios,
expoña temas, etc., fronte os seus compañeiros.

No terceiro  trimestre realizaranse probas de recuperación no caso de ter  suspensa
algunha/as avaliación anterior.

7. Criterios de cualificación

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

Apartados Instrumentos de
Avaliación

Observacións Ponderaci
ón

A Probas escritas,orais ou
multimedia (exames)

Láminas e traballos 
realizados na aula ou 
na casa, individuais ou 
en grupo

Cada proba (escrita, oral ou 
multimedia), que terá un carácter de 
control,  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,orais ou 
multimedia fagan media nelas debe 
obterse unha puntuación mínima de 3 
puntos.

80%

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%



8. Procedementos para a realización da avaliación inicial

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.

9. Plans de seguimento das materias pendentes

Os alumnos de 4º de ESO interesados en  recuperar a Ed.Plástica de 3º e/ou 1º, terán
-por lei- a posibilidade de presentarse no mes de maio a un exame que tratará toda a
materia dada no curso; en caso de non aprobar ese exame, volverán a ter en setembro
unha  nova  oportunidade.  A  maiores,  o  departamento  de  Educación  Plástica  ofrece  a
posibilidade de recuperar a materia en dous exames parciais ó longo do curso, repartindo
a  materia  en  dous  bloques  de  contidos.  Os  alumnos  que  aproben  o  primeiro  parcial
poderán presentarse ó 2º e , se aproban este xa terán recuperada a materia; aqueles que
non aproben o 1º, pasarán directamente a proba final de maio.

Os alumnos deberán preparar a materia pola súa conta, pero contarán coa posibilidade
de reunirse periodicamente co profesor de EPEV para aclarar dúbidas, practicar algún tipo
determinado de exercicios e planificar en xeral a recuperación da materia. No centro hai,
ademais, unha titor de pendentes que axuda a coordinar as actividades de recuperación,
establecer datas de exames axeitadas, etc. Tamén terán a posibilidade de realizar ó longo
do curso uns traballos prácticos voluntarios para completar a nota do exame.

10. Metodoloxía

A metodoloxía no ensino deste área ten que ser activa, para que tras unha introdución
teórica,  o  alumno sexa capaz de experimentar  de xeito  práctico  os  contidos de cada
unidade  didáctica.  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.

11. Materias e recursos

Libro de texto:  O Departamento de Debuxo 

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.

Instalación  de  auga:  Dos  piletas  con  auga  corrente  para  limpeza  de  material  e
tratamento de técnicas húmedas gráficas e escultóricas.

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.

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



12. Medidas de atención á diversidade

Aplicaranse as recollidas no Plan anual de atención á diversidade.

13. Tratamento transversal da educación en valores

13.1. Educación para a convivencia:

A  formulación  de  problemas  pode  contribuír  a  desenrolar  actitudes  de
solidariedade, cooperación  e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do
traballo en grupo, que se converte, así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na
aula.

13.2. Educación do consumidor:

Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de
consumo e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que  se queiran crear
actualmente  a  través  da  publicidade  e  das  películas  que  presentan  unha  sociedade
baseada no consumo.

13.3. Educación non sexista:

Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre
alumnos e alumnas, e potencia-la participación  destas nos debates e toma de decisións
como mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste
xeito,  desde a propia actividade da aula,  a establecer  unhas relacións máis xustas  e
equilibradas entre as persoas.

13.4. Educación multicultural:

As características da área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións
artísticas,  tanto  actuais  como  de  outros  tempos,  de  outras  culturas  distintas  á  nosa,
tratando de que o alumnado saiba respectalas e valoralas.

14. Educación en valores

14.1. Educación para a convivencia:

A  formulación  de  problemas  pode  contribuír  a  desenrolar  actitudes  de
solidariedade, cooperación  e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do
traballo en grupo, que se converte, así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na
aula.

14.2. Educación do consumidor:

Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de
consumo e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que  se queiran crear
actualmente  a  través  da  publicidade  e  das  películas  que  presentan  unha  sociedade
baseada no consumo.

14.3. Educación non sexista:

Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre
alumnos e alumnas, e potencia-la participación  destas nos debates e toma de decisións
como mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste
xeito,  desde a propia actividade da aula,  a establecer  unhas relacións máis xustas  e
equilibradas entre as persoas.

14.4. Educación multicultural:

As características da área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións
artísticas,  tanto  actuais  como  de  outros  tempos,  de  outras  culturas  distintas  á  nosa,
tratando de que o alumnado saiba respectalas e valoralas.



15. Accións de contribución ao proceso 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 da

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.

16. 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.



17. 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.

18. Actividades complementarias e extraescolares

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. 

Cada curso os alumnos de EPeV realizarán polo menos unha saída para visitar unha
exposición artística nalgún museo de arte contemporánea da nosa comunidade ou asistir
a algún obradoiro específico referente as Artes. Como visitamos exposicións temporais,
cada ano decídense dependendo da oferta e das posibilidades económicas do centro e do
alumnado.

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.

19. Procedemento para avaliar a propia programación

Para saber  se as actividades propostas e os contidos traballados en cada unidade
didáctica  cumpriron  os  obxectivos  desexados,  faremos,  ó  remate  de  cada
avaliación/trimestre unha autoavaliación, atendendo ós seguintes indicadores:

• Desenvolvemento na clase da programación e a adecuación da temporalización.

• Relación entre obxectivos e contidos.



• Adecuación de obxectivos e contidos ó nivel do alumnado e ás súas necesidades.

• Adecuación da metodoloxía empregada.

• Adecuación dos medios e material didáctico empregado.

• Coordinación dos contidos traballados cos dados en outras áreas coas que teñan
relación.

• Interese mostrado polo alumnado.

• Adecuación da programación para o desenvolvemento das competencias básicas
do alumnado.

No  proceso  de  autoavaliación  terá  un  importante  papel  o  alumnado,  mediante
intercambios  orais,  postas  en  común  acerca  dos  puntos  anteriormente  citados  e
cuestionarios escritos. 

Haberá que observar atentamente tamén os resultados académicos do alumnado de
xeito combinado coa propia avaliación, para detectar os posibles fallos de metodoloxía
docente  de cada unidade didáctica,  e  ilos  corrixindo  para  mellorar  a  programación  e
adecuala ás diferentes circunstancias de cada grupo de alumnos, curso, etc.

Marta Moreira (Xefa do departamento de EPV y profesora de 4º ESO)
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