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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

1.1.- CENTRO. 

SITUACIÓN. 

A programación que presentamos lévase a cabo no IES Agra do Orzán, do concello de A Coruña, situado ao 

suroeste da Ronda de Outeiro, e con acceso pola Rúa Alcalde Liaño Flores, pertencente ao distrito postal 15010 

de A Coruña, e situado nunha parcela enteiramente dotacional, na que ademais deste instituto, existen: 

- Complexo deportivo municipal Agra I, situado ao suroeste. 

- Escola infantil municipal Agra do Orzán, situada ao sureste.  

- Colexio público Raquel Camacho, situado ao nordeste.  

- Centro municipal do Ágora, situado ao noroeste.  

 

CENTROS ADSCRITOS. 

Hai dous centros adscritos ao IES Agra do Orzán, que son o CEIP María Barbeito, e o CEIP Raquel Camacho, 

ambos do concello de A Coruña, e próximos ao instituto. 

 

ENSINANZAS QUE OFERTA O CENTRO. 

➢ Educación Secundaria Obrigatoria. 

➢ Bacharelato de Ciencias. 

➢ Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. 

➢ Ciclo Formativo de Grao Superior: Técnico Superior en Ensinanzas e Animación Socio Deportiva. 

➢ Ciclo Formativo de Grao Superior: Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

Neste curso temos un total de  200  alumnos e alumnas matriculados en algunha das materias que imparte este 

departamento, sendo o reparto por cursos e materias o seguinte: 

1º  de ESO, materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual:  1º ESO-A: 22 alumnos/as 

                                                                                                1º ESO-B: 19 alumnos/as 

                   1º ESO-C: 20 alumnos/as 

                                                                                                           1º ESO-D: 20 alumnos/as     

                                                                                                           1º ESO-E: 12 alumnos/as                

                   Total 1º ESO: 93 alumnos/as 

3º  de ESO, materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 3º ESO-A : 17 alumnos/as 

                                                                                                          3º ESO-PMAR:  8 alumnos/as  

                                                                                               3º ESO-B: 20 alumnos/as 

                  3º ESO-C: 20 alumnos/as 

                                                                                                         3º ESO-D: 19 alumnos/as  

                  Total 3º ESO: 84 alumnos/as 

4º  de ESO, materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 4º ESO:  10 alumnos/as 

1º de Bacharelato de Ciencias, materia Debuxo Técnico I:  1º Bacharelato: 4 alumnos/as 

2º de Bacharelato de Ciencias, materia Debuxo Técnico II: 1º Bacharelato: 9  alumnos/as 

                                   Total  de   Alumnos  do  Departamento  de  Debuxo: 200 alumnos/as 

 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES. 

➢ É un centro que conta cun alumnado moi diverso en canto as súas posibilidades socio-económicas e 

culturais.  

➢ Ao ser un IES conviven dentro do mesmo centro alumnos dende os 12 anos ata os 18 anos, habendo 

casos que chegan ata os 20 anos por repeticións de cursos.  

➢ O número total de alumnado baixou nos últimos anos, sobre todo no Bacharelato, debido á situación 

socio-económica da zona e a súa migración a outros centros docentes da cidade de A Coruña, 

tratándose na actualidade de reverter esta situación.  
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1.2.- ALUMNADO. 

POBOACIÓN INMIGRANTE. 

De forma habitual no centro cohabitan alumnos e alumnas galegos, da cidade con outros emigrantes 

pertencentes a outras nacionalidades, etnias e relixións, pero en xeral é un alumnado que adoitan ter unha boa 

adaptación no centro.   

 
ALUMNADO CON  NEAE  NO CURSO ACTUAL. 

➢ Practicamente todos os anos, se conta con alumnado con dificultades de aprendizaxe que necesita unha 

adaptación curricular individualizada ou reforzos educativos, impartidos polos especialistas de 

pedagoxía terapéutica. Nas materias impartidas por este departamento soen chegar cos reforzos, que os 

profesores das citadas materias lles proporcionan nas clases. 

 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: 

➢ O alumnado unha vez rematada a ESO, soe seguir os seus estudos de Bacharelato tanto de Ciencias 

como de Humanidades  e Ciencias Sociais, ou en algún caso os de Técnico Superior en Ensinanzas e 

Animación Socio Deportiva,  no propio centro, ou algúns deles marchan a facer Bacharelato a outros 

centros, sobre todo os alumnos do Bacharelato de Ciencias, situación que na actualidade se intenta 

reverter, para que queden no propio centro; outros marchan para facer outros ciclos de formación 

profesional ou o Bacharelato de Artes. 

➢ En xeral o alumnado deste centro adoita ser do barrio onde se ubicua o mesmo, salvo  o alumnado do 

ciclo formativo de grao superior de Técnico Superior en Ensinanzas e Animación Socio Deportiva,  

que si veñen doutros barrios de A Coruña.  

➢ Algún alumnado polas súas características socio-económicas ten un acceso máis limitado ás 

tecnoloxías de información e comunicación, polo que o centro ten que proporcionarlles medios e 

estratexias para solventar esta situación, tentando abrir a aula de informática, a aula de recursos e os 

ordenadores que hai na biblioteca, nos tempos de lecer.  

 

1.3.- CONTEXTUALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E     

AUDIOVISUAL. 
 

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de 

expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, non cabe dúbida de que na época na que estamos inmersos, a 

imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes en ningunha outra época da historia da humanidade.  

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na 

área de Educación Artística. A parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que 

parte a materia en ESO, baixo as denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión 

artística". Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", 

"Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico". En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia 

son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos do deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia".  

O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de 

creación. Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a 

planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos.  

Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes que nos 

rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á 

imaxe.  

No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e 

sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e á realización de 

deseños.  

No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos, incorpórase o bloque de 

"Fundamentos do deseño", que vai permitir o coñecemento dos fundamentos do deseño nas súas diferentes 

áreas, desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os coñecementos adquiridos no resto de bloques. 
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1.4.- CONTEXTUALIZACIÓN DE DEBUXO TÉCNICO 
 

Entre as finalidades do Debuxo Técnico figura de xeito específico, dotar ao alumnado das competencias 

necesarias para se poder comunicar graficamente con obxectividade, nun mundo cada vez máis complexo, que 

require do deseño e da fabricación de produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras. Esta función 

comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de convencións a escala nacional, comunitaria e internacional, 

permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca.  

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de investigación 

ou proxecto, que se valla dos aspectos visuais das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar, e 

de ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos 

seus dous niveis de comunicación: comprender ou interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar 

información comprensible polas persoas destinatarias.  

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica, elaborada de 

acordo coa norma nos sistemas de representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, 

ademais do coñecemento das principais normas de debuxo, un desenvolvemento avanzado da súa visión 

espacial, entendida como a capacidade de abstracción para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos 

tridimensionais representados mediante imaxes planas.  

Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o estudante aborde a 

representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e elabore documentos técnicos normalizados que 

plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados tanto co deseño gráfico como coa ideación de espazos 

arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos.  

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como linguaxe de 

comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e representación da realidade. Para isto, 

introdúcense gradualmente e de xeito interrelacionado tres grandes bloques: "Xeometría e debuxo técnico", 

"Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión global dos 

fundamentos do debuxo técnico, que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia.  

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), en lugar de 

“Normalización”, para a integración das destrezas adquiridas na etapa.  

Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en tres bloques interrelacionados: 

"Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización” ou “Documentación gráfica de 

proxectos".  

No primeiro bloque, desenvólvense durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos necesarios 

para resolver problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na 

arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico.  

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación desenvolve os fundamentos, as 

características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico e de planos 

cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as 

vantaxes e os inconvenientes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man 

alzada como ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de representación.  

O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos procedementos para simplificar, 

unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de 

elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo que, aínda que a secuencia establecida sitúa este 

bloque de maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa utilización 

sexa unha constante ao longo da etapa. O proxecto ten como obxectivo principal que o/a estudante mobilice e 

interrelacione os elementos adquiridos ao longo de toda a etapa e que os empregue para elaborar e presentar de 

xeito individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios, para a definición dun proxecto sinxelo 

relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico. 
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2.- OBXECTIVOS.  (Adaptados ao contexto do centro e do alumnado). 

Obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, 

como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin.  

Segundo o artigo 10 para a Educación Secundaria Obrigatoria e segundo o artigo 26 para o Bacharelato, 

enuméranse os seguintes obxectivos. 

 

2.1.- OBXECTIVOS NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA: 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 

lles permitan:  

a 

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b 
Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal, sendo necesaria a implicación activa das familias para logralo. 

c 

Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal 

ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d 

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e propiciar a 

manifestación espontánea dos sentimentos propios nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, o acoso escolar, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e 

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación, tendo en conta que nas casas non sempre atopan nin 

os medios nin a preparación suficiente das familias para axudalos.   

f 
Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g 

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 

iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. Capacidades difíciles de adquirir dada a idade na que se atopa o alumnado desta 

etapa. 

h 
Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura, 

aproveitando o papel fundamental da biblioteca que proporciona material en ambas linguas. 

i 
Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada e loitar contra o 

rexeitamento e a vergoña de expresarse nestas linguas. 

l 
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 

como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 

cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 



 
8 

m 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 

mellora. 

n 
Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, sobre todo na arte 

contemporánea que descoñecen e lles custa respectar, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

ñ 

Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 

participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 

dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

o 

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

2.2.- OBXECTIVOS NO BACHARELATO: 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  
 

a 

Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta 

e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b 
Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable, honesta e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

c 

Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d 
Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h 
Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e 

os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do 

seu contorno social. 

i 
Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 
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l 

Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións 

de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 

sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m 
Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n 
Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

ñ 
Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables. 

o Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p 
Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

3.- RELACIONAR   ASPECTOS   CURRICULARES   PARA   CADA   

UNIDADE   DIDÁCTICA OU PARA CADA BLOQUE 

TEMÁTICO.  SECUENCIACIÓN  E  TEMPORALIZACIÓN. 
 
Nas táboas seguintes se relacionan aspectos curriculares para cada unidade didáctica, así como as 

correspondentes secuenciacións  e temporalizacións para os cursos de 1º, 3º e 4º da ESO, na materia de 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual, téndose  en conta os bloques establecidos no currículo galego,  que en 

1º e 3º da ESO son os seguintes: B1: “ Expresión Plástica”, B2: “Comunicación Audiovisual”  e B3: “Debuxo 

Técnico” e  en 4º da ESO son: B1: “Expresión Plástica”, B2: “Debuxo Técnico”, B3: “Fundamentos do Deseño” 

e B4: “ Linguaxe Audiovisual e Multimedia”. 

O bloque de "Expresión Plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de 

creación; inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a 

planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos.  No bloque 

“Comunicación Audiovisual”. analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a 

análise crítica das imaxes que nos rodean; faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e 

da comunicación aplicadas á imaxe. No bloque  "Debuxo Técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos 

sobre formas xeométricas e sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de 

problemas e á realización de deseños. No cuarto curso,  incorpórase o bloque de “Fundamentos do Deseño”, que 

vai permitir o coñecemento dos fundamentos do deseño nas súas diferentes áreas, desenvolvendo, desde un 

punto de vista práctico, os coñecementos adquiridos no resto de bloques. 

Tamén de seguido se presentan as táboas nas que se relacionan os aspectos curriculares para cada bloque 

temático de Debuxo Técnico de 1º e 2º de Bacharelato; así como as correspondentes secuenciacións e 

temporalizacións, téndose en conta os citados bloques establecidos no currículo galego, que  no  Debuxo 

Técnico I  de 1º de Bacharelato serán tres grandes bloques: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de 

representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión global dos fundamentos do 

debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia.  

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), en lugar de 

“Normalización”, para a integración das destrezas adquiridas na etapa. 

No primeiro bloque, desenvólvense durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos necesarios 

para resolver problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na 

arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico.  

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación desenvolve os fundamentos, as 

características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico e de planos 

cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as 
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vantaxes e os inconvenientes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man 

alzada como ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de representación.  

 O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos procedementos para simplificar, 

unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de 

elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo que, aínda que a secuencia establecida sitúa este 

bloque de maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa utilización 

sexa unha constante ao longo da etapa. 

 

A presente programación poderá desenvolverse tanto nas modalidades presencial, semipresencial ou non 

presencial, realizándose as dúas últimas telematicamente,ou ben parcialmente o practicamente totalmente, de 

acordo ca metodoloxía que para a mesma, se describe posteriormente   no seu correspondente apartado desta 

programación. O proceso de aprendizaxe e afianzamento dos coñecementos mínimos necesarios, establecidos 

polos graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe, que desenvolven aos diversos criterios de 

avaliación dos distintos contidos, así como a correspondente relación dos mesmos tanto coas competencias 

clave como cos elementos transversais, potencian así mesmo a consecución tanto dos obxetivos xerais de cada 

etapa, como a dos obxetivos especificos de cada unidade didáctica ou bloque de coñecementos e o 

desenvolvemento das competencias clave especificas. Afianzando todo isto tanto coas clases teóricas, como 

sobre todo coa realización das prácticas programadas para os mesmos e que se poderán explicar tanto en clase 

presencialmente,  como de forma telemática, mediante as vídeo-conferencias, e que se poderán realizar tanto na 

clase como na casa. Os instrumentos de avaliación establecidos nas distintas unidades didácticas  ou bloques 

tematicos, nas distintas materias e cursos fan que se poda avaliar estas, nas modalidades anteriormente citadas:  

presencial, semipresencial ou non presencial, tal e como máis adiante se especifica, no apartado de  

metodoloxía.  

Entre as prácticas propostas, das distintas unidades didácticas ou bloques temáticos das materias e cursos 

impartidos por este departamento, xa existen tarefas globalizadas que requiren da posta en practica de diversas 

competencias do alumnado, así como da aprendizaxe cooperativa, e do uso das TIC como recurso didáctico, 

actividades que favorecen a auto-aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, e a investigacion mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 
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3.1.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES  PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL DE 1º ESO.           

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS  EN 6º DE PRIMARIA, POLO COVID19. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: 

LINGUAXE VISUAL 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Recoñecer os elementos básicos da linguaxe visual e audiovisual e os códigos propios de cada medio de 
comunicación. 

2. Diferenciar   os   principios   de   percepción   utilizados   para   as diferentes finalidades das mensaxes 
visuais. 

3. Distinguir  e crear  diferentes  tipos  de  imaxes segundo a relación significante-significado: símbolos e 
iconas.    

4. Distinguir e empregar recursos gráficos e dixitais para expresar as sensacións, emocións e ideas propias. 

5. Identificar e recoñecer as diferentes linguaxes visuais apreciando os distintos estilos e tendencias e 
valorando, respectando e gozando do patrimonio histórico e cultural. 

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

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,3) 

Competencia dixital   (Obxectivos 4,6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivo 4) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 3,4,6) 
TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

SETEMBRO-OUTUBRO                                12  SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

▪ B2.6. A  percepción  visual. Principio 
perceptivo da figura e do fondo. 

▪ B2.6. Identificar  os  elementos   e 
factores que interveñen no proceso de 
percepción das imaxes. 

▪ EPVAB2.6.1. Identifica  e  aplica   os 
coñecementos básicos dos procesos 
perceptivos na elaboración de traballos. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ CA 

 

▪ EPVAB2.6.1.1. Analiza  oralmente  ou  por escrito os   
principios perceptivos que se dan en imaxes sinxelas  e 
realiza práctica dunha composición básica, aplicando 
distintos principios perceptivos.  

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.1. A imaxe e  a comunicación  
visual. Iconicidade. Graos de 
iconicidade. Imaxe figurativa e imaxe 
abstracta. 

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

 

 

 

▪ EPVAB2.1.1. Diferencia  imaxes  figurativas  
de abstractas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EPVAB2.1.1.1. Diferencia  oralmente  ou  por  escrito  en 
distintas obras, se son realistas, figurativas ou abstractas e 
identifica características diferenciadoras. 

▪ EPVAB2.1.2.  Recoñece graos de iconicidade 
nunha serie de imaxes. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CA 

 

▪ EPVAB2.1.2.1. Busca,  recoñece  e  clasifica  oralmente  ou   
por escrito imaxes, segundo o seu grao de iconicidade, polo 
afastadas que estean da realidade. 

▪ EPVAB2.1.3. Crea  imaxes  con   distintos  
graos  de iconicidade baseándose nun mesmo 
tema. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB2.1.3.1. Realiza  práctica  dunha  composición  con 
figuras sinxelas, sobre un mesmo tema, que  representen 
distintos graos de iconicidade, simplificándoas e variando o 
seu grao de realismo. 

▪ a 

▪ c 

▪ f 

▪ l 

▪ o 

▪ B2.2. Comunicación visual. Símbolos 
e iconas. 

▪ B2.2. Distinguir e crear tipos de 
imaxes segundo a súa relación 
significante-significado: símbolos e 
iconas. 

 

 

 

▪ EPVAB2.2.1. Distingue  significante   e 
significando dunha  imaxe. Distingue 
símbolos de  iconas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EV 

 

▪  EPVAB2.2.1.1.  Analiza   e   distingue   oralmente   ou   por 
escrito nunha imaxe sinxela, o seu significante e o seu 
significado, así como o contexto que os relaciona para 
comprendelos. 

▪  EPVAB2.2.1.2.  Busca e distingue oralmente ou  por escrito, 
en imaxes, distintos símbolos e iconas, apreciando as súas 
diferenzas e utilidades. 

▪ EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. ▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EV 

▪ EPVAB2.2.2.1. Realiza práctica deseñando  símbolos  e  
iconas gráficas sinxelas, identificando o seu significante e o 
seu significado, podendo utilizar un programa informático 
como Paint. 

▪ a 

▪ c 

▪ e 

▪ h 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B2.4. Comunicación     visual:                                               
Características e elementos que 
interveñen nela. 

▪ B2.4. Diferenciar  e  analizar  os 
elementos que interveñen nun acto de 
comunicación. 

 

 

 

▪ EPVAB2.4.1.  Identifica   e    analiza    os 
elementos que interveñen en actos de 
comunicación visual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ ECC 

 

▪ EPVAB2.4.1.1. Recoñece   e diferencia  oralmente  ou  por 
escrito, os elementos básicos da comunicación visual: 
emisor, mensaxe, receptor e medio, en distintas imaxes 
sinxelas. 

▪ EPVAB2.4.1.2.  Realiza práctica dunha composición cunha  
mensaxe sinxela, diferenciando nela os elementos básicos da 
comunicación visual. 

▪ EPVAB2.4.2. Coñece  o  significado   da 
linguaxe visual como sistema de 
comunicación. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ CA 

▪ EPVAB2.4.2.1. Realiza   práctica  co   deseño  dun  logotipo 
ou dun pequeno cómic sinxelo, aplicando aquilo coñecido e 
aprendido sobre o significado do código visual e das 
metáforas visuais. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B2.5.  Funcións   das   mensaxes   na 
comunicación visual e audiovisual. 

▪ B.2.5. Recoñecer   as  función  da 
comunicación. 

 

▪ EPVAB2.5.1. Identifica  e  analiza   os 
elementos que interveñen en actos de 
comunicación audiovisual. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.5.1.1. Recoñece e diferencia oralmente ou por 
escrito, os elementos básicos da comunicación: emisor, 
mensaxe, receptor e medio, en distintos medios de 
comunicación audiovisual.. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ EPVAB2.5.1.2.  Realiza  práctica  dun  vídeo  sinxelo, cunha 
mensaxe clara e simple.  

▪ EPVAB2.5.2. Distingue   a   función   ou 
funcións que predominan nas mensaxes 
visuais e audiovisuais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.5.2.1. Identifica oralmente ou por escrito a función 
predominante, así como outras  posibles funcións ou 
finalidades secundarias, en distintas imaxes visuais e 
audiovisuais sinxelas. 

▪ EPVAB2.5.3. Recoñece  e  analiza a mensaxe 
dunha secuencia cinematográfica. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ ECC 

▪ EPVAB2.5.3.1. Identifica oralmente  ou  por  escrito as 
funcións que se dan nunha secuencia televisiva. 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B2.9. Uso responsable e educativo 
das TIC. 
Programas básicos e aplicacións de 
dispositivos móbiles para o 
tratamento dixital da imaxe. 

▪ B2.10. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais ao 
proceso artístico e ser capaz de 
elaborar documentos mediante estas. 

▪ EPVAB2.10.1. Elabora     documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando recursos dixitais de 
xeito adecuado. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.10.1.1. Realiza  prácticas  con  composicións 
artísticas sinxelas e dixitais, utilizando procesos vistos nesta 
unidade e co programa informático Paint. 

▪ EPVAB2.10.2. Utiliza  con  responsabilidade 
as TIC e coñece os riscos que implica a 
difusión de imaxes en diferentes medios. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.10.2.1. Amplía  coñecementos   do   aprendido 
mediante o uso das TIC, realizando algunhas prácticas, 
programadas no libro de texto, utilizando programas 
informáticos sinxelos. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ EPVAB1.12. Materiais e  técnicas de 
debuxo e pintura. Técnicas plásticas: 
secas, húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer  e  aplicar  as  
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: a colaxe. 

▪ EPVAB1.7.5.  Crea  co papel   recortado   
formas abstractas e figurativas compóndoas 
con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.5.1. Realiza  práctica  dunha  composición  
creativa sinxela, utilizando papel recortado con formas 
figurativas e abstractas e  con finalidade decorativa.  

▪ EPVAB1.7.4. Utiliza  o   papel   como   
material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e táctiles, 
para crear composicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.4.1. Realiza   práctica   con   composición   
creativa sinxela, utilizando diferentes técnicas gráfico-
plásticas secas e manipulando  papeis,  para obter texturas, 
colaxes matéricas e figuras tridimensionais sinxelas. 

▪ EPVAB1.7.8.  Mostra iniciativa na actividade 
diaria da aula valorando e avaliando o 
traballo propio e alleo no proceso creativo de 
xeito crítico e respectuoso. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.7.8.1. Mostra iniciativa á hora de traballar, así 
como axuda aos compañeiros e mostra respecto e sentido 
crítico co traballo propio e alleo.  

 

 

LENDA  DE COMPETENCIAS CLAVE:                                                                                                                                                                                                                                     LENDA DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 

CCL                            Competencia lingüística.                                                                                                                                                                                                                                            CL                        Comprensión lectora. 

CMCCT                     Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.                  EOE                      Expresión oral e escrita. 

CD                              Competencia dixital.                      CA                        Comunicación audiovisual. 

CAA                           Competencia aprender a aprender.                      TIC                       Tecnoloxías da información e da comunicación. 

CSC                            Competencias sociais e cívicas.                      EMP                      Emprendemento. 

CSIEE                        Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.                      ECC                      Educación cívica e constitucional.     

CCEC                         Conciencia e expresións culturais.                       PV                         Prevención da violencia.    

                      EV                         Educación e seguridade viaria. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 2: 

ELEMENTOS BÁSICOS DA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Recoñecer os principais elementos plásticos dunha obra e valorar a súa importancia para xerar sensacións 
visuais ou psicolóxicas.  

2. Representar   composicións   plásticas    que  expresen    diversas sensacións e emocións a partir da 
organización dos elementos configurativos e recursos gráficos fundamentais: puntos, liñas, planos, 
texturas e claroscuros. 

3. Desenvolver un sentido estético da composición a través da lectura de imaxes e da propia expresión 
plástica. 

4. Identificar os elementos configuradores da imaxe. 

5. Diferenciar  as   distintas   texturas:   naturais,  artificiais,  táctiles   e visuais valorando a súa capacidade 
expresiva.  

6. Coñecer e aplicar as  posibilidades expresivas  das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,3,4,5) 

Competencia dixital   (Obxectivo 2) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivo 3) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 2,5,6) 
TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO       10  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B1.1. Elementos  configurativos  da 
imaxe: punto, liña, plano e textura. 

▪ B1.2. Apreciar  o uso  que os artistas 
fan do punto, a liña, o plano e a 
textura para aplicalo ás composicións 
propias. 

▪ B1.1. Identificar   os   elementos 
configuradores da imaxe. 

▪ EPVAB1.1.1. Identifica  e  valora  a 
importancia do punto, a liña, o plano e a 
textura, analizando de xeito oral e escrito 
imaxes e producións gráfico-plásticas propias 
e alleas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

 

▪ EPVAB1.1.1.1.  Analiza oralmente ou por escrito distintas 
obras artísticas e identifica os elementos plásticos básicos: 
puntos, liñas, planos e texturas. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B1.3.  O punto como o elemento máis 
sinxelo na comunicación visual. 

▪ B1.4. Posibilidades   gráficas   e 
expresivas da liña en relación ao seu 
trazado, o seu grosor ou a súa 
velocidade. 

▪ B.1.5. Calidades do plano como 
elemento compositivo e como 
construtor de volume. 

▪ B1.2. Experimentar coas variacións 
formais do punto, o plano e a liña. 

 

 

 

▪ EPVAB1.2.1. Analiza  os  ritmos lineais 
mediante a observación de elementos 
orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en 
composicións artísticas, empregándoos como 
inspiración en creacións gráfico-plásticas. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ TIC 

 

▪ EPVAB1.2.1.1.  Busca, observa e analiza oralmente ou por 
escrito, en elementos orgánicos da natureza, de obxectos e 
de composicións artísticas sinxelas, os ritmos lineais de 
forma que poidan valer como inspiración en futuras creación 
gráfico-plásticas propias.  

▪ EPVAB1.2.2. Experimenta  co punto, a liña e 
o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de 
forma libre e espontánea. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.2.2.1. Realiza  práctica  con  composicións  
sinxelas a base de puntos, liñas e planos, manexando de 
forma libre o concepto de ritmo lineal. 

▪ EPVAB1.2.3. Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto e as súas 
posibilidades tonais, aplicando distintos graos 
de dureza, distintas posicións do lapis de 
grafito ou de cor (tombado ou vertical) e a 
presión exercida na aplicación, en 
composicións a man alzada, estruturadas  
xeometricamente ou máis libres e 
espontáneas. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.2.3.1. Realiza práctica con composicións creativas 
sinxelas, utilizando o valor expresivo do punto e da liña para 
conseguir sensación de profundidade ou volume a través das 
súas características e técnicas en composicións a man alzada, 
con estrutura xeométrica. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ n 

▪ o 

▪ B1.6. Elementos   de    expresión 
plástica: a liña, a textura e a cor. 

▪ B1.3. Expresar emocións utilizando 
distintos elementos configurativos e 
recursos gráficos: liña, puntos, cores, 
texturas, claroscuros, etc. 

 

▪ EPVAB1.3.1. Realiza composicións que 
transmiten emocións básicas (calma, 
violencia, liberdade, opresión, alegría, 
tristura, etc.) utilizando diversos recursos 
gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, 
puntos, texturas, cores, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB1.3.1.1. Realiza  práctica  creando  composición  que 
transmita emocións básicas utilizando distintos recursos 
gráficos, como sensacións de profundidade, a base de 
agrupación, separación ou diferenza de tamaño de puntos, 
liñas e planos, así como grao de texturización e de tons de 
cor para utilizar o claroscuro.  

▪ a 

▪ c 

▪ f 

▪ o 

▪ B1.11. Texturas   naturais   e   
artificiais. Capacidade expresiva das 
texturas. 

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

▪ EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuais mediante as técnicas de 
frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas. 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.6.1.1. Realiza práctica texturizando mediante a 
técnica do frottage unha composición figurativa xa dada. 

▪ B1.8. Diferenciar  as  texturas   
naturais, artificiais, táctiles e visuais e 
valorar a súa capacidade expresiva. 

 

▪ EPVAB1.8.1. Utiliza  texturas  táctiles  para   
realizar  unha colaxe matérica. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.8.1.1. Recoñece e diferencia oralmente ou por 
escrito os distintos tipos de texturas. Realiza práctica dunha 
composición figurativa ou abstracta sinxela, a base dunha 
colaxe matérica, con materiais de diferentes cores, formas e 
texturas de pouco espesor.  
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.12. Materiais e técnicas de debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer  e  aplica  as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas:  lapis de grafito e de cor; 
colaxe. 

 

 

 

▪ EPVAB1.7.1. Utiliza  con  propiedade as 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo 
da actividade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.7.1.1. Recoñece por escrito e practicamente os 
distintos tipos de lapis de grafito e lapis de cores e como 
utilizalos para crear sombras e efectos volumétricos 
mediante a técnica do claroscuro, segundo as necesidades 
prácticas. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ EPVAB1.7.2. Utiliza o  lapis de  grafito e  de   
cor, creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación 
do lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas. 

▪ CAA 

▪ CECC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.7.2.1. Realiza  práctica  dunha composición 
sinxela,  na  que utilizando as técnicas dos lapis de grafito e 
dos lapis de cores, se busque a gradación de tons de grises 
ou de cor, para a obtención de sensación de volume coa 
técnica do claroscuro.  

▪ EPVAB1.7.4. Utiliza   o  papel   como   
material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e táctiles, 
para crear composicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

▪ CAA 

▪ CECC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.7.4.1. Realiza  práctica   dunha  composición 
sinxela e creativa, figurativa ou abstracta, a base dunha 
colaxe matérica, creada con papel e combinando os lapis de 
grafito e de cores, utilizando a técnica do frottage.  

▪ a 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B2.7. Proceso de lectura dunha 
imaxe. 
 

▪ B2.7. Identificar  e   recoñecer as 
diferentes linguaxes visuais nas 
imaxes, apreciar os distintos estilos e 
tendencias, e valorar, respectar e 
gozar do patrimonio histórico e 
cultural. 

▪ EPVAB2.7.1. Coñece o  patrimonio  artístico  
e respéctao, mostra unha actitude aberta e de 
respecto polas creacións artísticas 
independentemente da orixe ou a ideoloxía do 
artista, e contribúe á súa conservación. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ ECC ▪ EPVAB2.7.1.1. Observa e valora oralmente ou por escrito as 
imaxes e mostra unha opinión respectuosa e aberta cara ás 
distintas creacións. Realiza práctica creando unha 
composición abstracta sinxela, inspirada na obra dun artista 
famoso.  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B2.9. Uso responsable e educativo 
das TIC. 
Programas básicos e aplicacións de 
dispositivos móbiles para o 
tratamento dixital da imaxe. 

▪ B.2.10. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais ao 
proceso artístico e ser capaz de 
elaborar documentos mediante estas. 

 

 

▪ EPVAB2.10.1 .Elabora    documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando recursos dixitais de 
xeito adecuado 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.10.1.1. Realiza prácticas con composicións 
artísticas sinxelas e dixitais, utilizando procesos vistos nesta 
unidade e co programa informático Paint. 

▪ EPVAB2.10.2. Utiliza con responsabilidade 
as TIC e coñece os riscos que implica na 
difusión de imaxes en diferentes medios. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.10.2.1. Amplía  coñecementos do aprendido 
mediante o uso das TIC, realizando algunhas prácticas, 
programadas, utilizando programas informáticos. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 3: 

A COR 
 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar  e diferenciar  as  propiedades  da   cor  luz   e da   cor pigmento. 

2. Distinguir as principais calidades da cor e as súas variacións, para realizar determinadas combinacións 
cromáticas: primarios e secundarios. 

3. Coñecer as  relacións  existentes  entre  as  cores  e  apreciar  as posibilidades expresivas da linguaxe 
cromática: harmonías de cor. 

4. Apreciar  o  sentido  da  cor  nos  traballos  artísticos e aplicalo con coñecemento nas súas propias obras. 

5. Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas. 

6. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

Comunicación lingüística  (Obxectivo 2) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,4) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,6) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 4,5) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 4,5,6) 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª AVALIACIÓN 

DECEMBRO-XANEIRO                              10  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ n 

▪ B1.9. A cor coma fenómeno físico e 
visual. Mestura aditiva e mestura 
substractiva.   

▪ B1.10. O  círculo  cromático. Cores 
complementarias. 

▪ B1.5. Experimentar   coas   cores 
primarias e secundarias. 

. 

▪ EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores 
primarias e secundarias, estudando a síntese 
aditiva e subtractiva e as cores 
complementarias. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.5.1.1. Distingue  oralmente  ou  por  escrito  as   
cores primarias das secundarias, nas teorías da cor luz e da 
cor pigmento, así como nun círculo cromático. Comprende e 
explica as mesturas aditivas e subtractivas, así como a 
relación entre unha cor e a súa complementaria. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ EPVAB1.5.1.2. Analiza oralmente ou por escrito a cor en 
imaxes sinxelas. Realiza práctica sobre unha mesma 
composición dada, na que se apliquen distintas posibilidades 
cromáticas: cores primarias, secundarias e complementarias.  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ n 

▪ B1.13. Calidades da cor. ▪ B1.9. Comprende as calidades 
esenciais da cor: ton, valor e 
saturación. 

▪ EPVAB1.9.1. Diferencia as calidades da  cor:  
ton, valor e saturación, e sabe aplicar os 
distintos graos nas súas composicións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB1.9.1.1. Recoñece   oralmente ou por escrito en 
imaxes e en escalas cromáticas as calidades da cor: ton, 
valor e saturación. 

▪ EPVAB1.9.1.2. Aprecia  oralmente  ou  por  escrito a 
diferente percepción das cores en función da iluminación e 
do tamaño e cor do propio obxecto.  

▪ EPVAB1.9.1.3. Realiza práctica dunha composición sinxela 
e  creativa, na que se aplique de xeito aceptable a gradación 
de valor e saturación dos tons da cor.  

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.14. Relacións entre cores: gamas 
cromáticas e harmonías. 

▪ B1.10. Coñece as gamas cromáticas: 
fría, cálida e acromática. 

 

▪ EPVAB1.10.1. Coñece   as  gamas  
cromáticas: frías, cálidas e acromáticas, e 
aplícaas axeitadamente nas súas 
composicións. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.10.1.1. Recoñece e explica oralmente ou por 
escrito sobre imaxes dadas, sensacións producidas pola 
utilización de gamas cromáticas: frías, cálidas e acromáticas. 
Realiza práctica de composición sinxela propia, onde 
experimente coas citadas gamas, producindo as sensacións 
mencionadas. 

▪ B1.11. Coñece as  relacións  
harmónicas entre cores: afíns, 
complementarias e grises. 

 

▪ EPVAB1.11.1. Identifica as harmonías de 
cores afíns, complementarias e grises, e 
aplícaas nas súas composicións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE ▪ EPVAB1.11.1.1. Recoñece e explica oralmente ou por 
escrito en imaxes dadas, a utilización de harmonías de cores 
afíns e contrastes de cores complementarias. Realiza práctica 
de composición sinxela propia, onde experimente coas 
harmonías e os contrastes citados. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.12. Materiais e técnicas de debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer  e  aplicar  as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: témpera e a colaxe. 

 

 

▪ EPVAB1.7.1.  Utiliza   con   propiedade  as 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo 
da actividade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.1.2. Recoñece  oralmente  ou  por escrito  a orixe 
de materias como a témpera e as técnicas como a tinta plana, 
o degradado e a estampación. 

▪ EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de 
opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.3.1. Realiza práctica dunha composición sinxela 
e creativa con témperas, na que aplica satisfactoriamente as 
técnicas de pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade e estampaxes. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

   

 

▪ EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en perfecto orde e 
estado, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ ECC ▪ EPVAB1.7.7.1.  Mantén o seu espazo de traballo e material 
nun estado aceptable e máis ben ordenado, e tráeo case 
sempre á aula cando se necesita. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B2.9. Uso responsable e educativo 
das TIC. 
Programas básicos e aplicacións de 
dispositivos móbiles para o 
tratamento dixital da imaxe. 

▪ B2.10. . Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais ao 
proceso artístico e ser capaz de 
elaborar documentos mediante estas. 

 

 

▪ EPVAB2.10.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando recursos dixitais de 
xeito adecuado. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.10.1.2. Realiza prácticas con composicións 
artísticas sinxelas e dixitais, utilizando procesos vistos nesta 
unidade relativos: á cor, a súas calidades e relación, 
utilizando distintos programas informáticos, propostos nesta 
unidade didáctica no libro de texto usado. 

▪ EPVAB2.10.2. Utiliza con responsabilidade 
as TIC e coñece os riscos que implica na 
difusión de imaxes en diferentes medios. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.10.2.1. Amplía   coñecementos   do aprendido 
mediante o uso das TIC, realizando algunhas prácticas, 
programadas no libro de texto utilizando programas 
informáticos.  

▪ a 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B2.7. Proceso de lectura dunha 
imaxe. 

▪ B2.7. Identificar e recoñecer as 
diferentes linguaxes visuais nas 
imaxes, apreciar os distintos estilos e 
tendencias, valorar, respectar e gozar 
do patrimonio histórico e cultural. 

▪ EPVAB2.7.1. Coñece o  patrimonio  artístico  
e respéctao, mostra unha actitude aberta e de 
respecto polas creacións artísticas 
independentemente da orixe ou a ideoloxía do 
artista, e contribúe á súa conservación. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ ECC ▪ EPVAB2.7.1.2. Observa, recoñece e valora oralmente ou por 
escrito algunhas das obras máis coñecidas de artistas como 
Van Gogh, Picasso ou Sorolla, así como o uso que os 
mesmos fan da cor, para reflectir a luz nestas. Mostra unha 
opinión respectuosa e aberta cara ás distintas creacións. 

▪ B2.8. Apreciar a linguaxe do cine 
analizando obras de xeito crítico, 
situándoas no seu contexto histórico e 
sociocultural, e reflexionando sobre a 
relación da linguaxe cinematográfica 
coa mensaxe da obra. 

▪ EPVAB2.8.1. Investiga e reflexiona sobre a 
cor no cine. 

 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EPVAB2.8.1.1. Analiza oralmente ou por escrito un 
fotograma de debuxos animados e reflexiona  sobre o 
simbolismo e o  uso da cor nel. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 4: 

A FIGURA HUMANA 
 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar a figura humana mediante o estudo das súas proporcións e segundo os diferentes estilos 
artísticos, e utilizar a unidade de medida para representala. 

2. Debuxar e compoñer figuras humanas en función do movemento, do xesto expresivo e da súa posición e 
punto de vista. 

3. Coñecer a linguaxe do cómic e crear persoaxes. 

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

5. Analizar  e realizar  cómics aplicando   os   recursos de xeito apropiado. 

6. Coñecer e  aplicar  as  posibilidades  expresivas   das  técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencia dixital   (Obxectivo 2) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 1,5) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 3,4,5,6) 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª AVALIACIÓN 

XANEIRO-FEBREIRO-MARZO                    10  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ B1.15. Representación  da  figura 
humana. 

▪ B1.12.  Comprender  o  concepto  de 
proporción na figura humana e 
utilizalo para a súa representación. 

▪ EPVAB1.12.1. Analiza a proporción da 
figura humana en función da relación de 
medidas entre as súas partes. 
Debuxa unha figura humana mediante a 
utilización dun canon de proporción. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ CL ▪ EPVAB1.12.1.1. Realiza práctica da representación da figura 
humana, sobre a base dun esquema dado, con eixes e 
unidades de medida comparativa entre as súas partes, 
facilitadas neste,  e proporcionándoas entre si.  

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ B1.13. Coñecer  e  utilizar  recursos   
para representar a figura humana en 
movemento. 

▪ EPVAB1.13.1. Coñece  e   practica    
diferentes posibilidades para debuxar unha 
figura humana en movemento. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CL ▪ EPVAB1.13.1.1. Realiza práctica representando unha figura 
humana en movemento, sobre un esquema dado e que 
conteña os seus eixes e a súa posición de equilibrio. 

▪ B.1.14. Coñecer as características da 
linguaxe non verbal do corpo humano 
e a súa expresividade. 

▪ EPVAB 1.14.1. Analiza a linguaxe do corpo 
humano en distintas obras artísticas e realiza 
as súas propias composicións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.14.1.1. Observa e realiza práctica reflectindo a 
expresividade dos xestos, posicións e escorzos, na 
representación da figura humana, completando os esquemas 
xa dados. 

▪ a 

▪ f 

▪ n 

▪ B1.7. A composición: elementos.   

▪ B1.8. O ritmo na composición. 

▪ B.1.4. Identificar  e  aplicar  os 
conceptos de equilibrio, proporción e 
ritmo en composicións básicas. 

 

▪ EPVAB1.4.1. Analiza,   identifica  e  explica 
oralmente, por escrito e graficamente, o 
esquema compositivo básico de obras de arte 
e obras propias, atendendo aos conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB1.4.1.1. Analiza e explica oralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema compositivo básico en obras de 
arte, e en obras propias sinxelas, tendo en conta conceptos 
de equilibrio, proporción e ritmo. 

▪ EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas 
con diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CL ▪ EPVAB1.4.2.1. Realiza práctica dunha composición básica e  
equilibrada, seguindo propostas sinxelas formuladas por 
escrito, baseadas na relación figura-fondo. 

▪ EPVAB1.4.3. Realiza    composicións 
modulares con diferentes procedementos 
gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño 
téxtil, ornamental, arquitectónico ou 
decorativo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.4.3.1. Recoñece oralmente, por escrito ou 
graficamente o módulo, como figura básica dunha estrutura 
modular sinxela. Realiza práctica cunha composición 
modular básica e creativa, dun pavimento ou azulexado, 
utilizando a plaqueta como módulo. 

▪ EPVAB1.4.4. Representa  obxectos  illados   
e agrupados do natural ou do ámbito 
inmediato, proporcionándoos en relación coas 
súas características formais e en relación co 
seu ámbito. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.4.4.1. Comprende e realiza práctica representando 
un volume sinxelo no plano, mediante a técnica do 
encaixado, proporcionando as súas partes entre se e co 
conxunto. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.12. Materiais e técnicas de debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer  e   aplicar as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: témpera, papel e colaxe. 

 

 

▪ EPVAB1.7.4. Utiliza   o papel  como 
material: manipulándoo, riscándoo ou 
pregándoo, para crear composicións e figuras 
tridimensionais. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.4.3. Realiza práctica construíndo figuras 
xeométricas sinxelas e tridimensionais coa técnica do papel 
maché e explica oralmente ou por escrito o proceso seguido. 

▪ EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados 
para a elaboración de obras de forma 
responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ ECC 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.7.6.1. Realiza   práctica   dunha   composición 
tridimensional a base de materiais de refugallo de consumo 
básico e reciclados; intenta resaltar as súas calidades gráfico-
plásticas.  
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

   

 

▪ EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en perfecto orde e 
estado, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 

 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ ECC ▪ EPVAB1.7.7.1. Mantén o seu espazo de traballo e material 
nun estado aceptable e máis ben ordenado, e tráeo case 
sempre á aula cando se necesita. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ h 

▪ o 

▪ B.2.3. O cómic: medio de expresión. 
Linguaxe do cómic. 

▪ B2.3. Analizar e realizar cómics 
aplicando os recursos  axeitadamente. 

 

▪ EPVAB2.3.1. Deseña  un cómic  utilizando 
adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas 
cinéticas e onomatopeas. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.3.1.1. Recoñece oralmente ou por escrito a 
estrutura dun cómic, así como os elementos principais dos 
códigos. Realiza práctica cunha sinxela tira dun cómic 
planificándoa e executándoa tendo en conta os seus 
principais códigos estudados.  

 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B2.9. Uso responsable e educativo 
das TIC. 
Programas básicos e aplicacións de 
dispositivos móbiles para o 
tratamento dixital da imaxe. 

▪ B2.10. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais ao 
proceso artístico e ser capaz de 
elaborar documentos mediante estas. 

 

▪ EPVAB2.10.2. Utiliza con responsabilidade 
as TIC e coñece os riscos que implica na 
difusión de imaxes en diferentes medios. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.10.2.1. Amplía coñecementos do aprendido 
mediante o uso das TIC, realizando algunhas prácticas, 
programadas no libro de texto utilizando programas 
informáticos. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 5: 

TRAZADOS XEOMÉTRICOS 
 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

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

2. Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e arco.  

3. Comprender os conceptos de ángulo e de bisectriz e a clasificación de ángulos. 

4. Trazar  a mediatriz dun   segmento   utilizando compás  e  regra,  e tamén utilizando regra, escuadra e 
cartabón. 

5. Estudar as aplicacións do teorema de Thales. 

6. Coñecer as características da xeometría e utilizala en composicións de debuxo técnico e artístico. 

7. Coñecer e manexar axeitadamente os instrumentos para os trazados técnicos. 

8. Realizar composicións con elementos xeométricos básicos e coñecer as súas aplicacións na arte para 
comunicar ideas. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,8) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7,8) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7,8) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 6,8) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7,8) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivo 8) 
TEMPORALIZACIÓN:  3ª AVALIACIÓN 

MARZO-ABRIL                                              11  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.1. Elementos   xeométricos 
fundamentais: punto, liñas e 
direccións. Posicións relativas entre 
rectas: paralelas, cortantes e 
perpendiculares. 

▪ B3.1. Comprender e empregar os 
conceptos espaciais do punto, a liña e 
o plano. 

▪ EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por 
cada par de puntos, usando a regra, e resalta o 
triángulo que se forma. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.1.1.1. Realiza   práctica   na   que   dados  3 puntos  
non aliñados, se unen de 2 en 2 con 3 rectas secantes entre si 
e colorear o triángulo resultante, contido no plano así 
definido; logo completa a práctica a base de rectas de cores 
paralelas e perpendiculares ás anteriores. Analiza como se 
pode definir unha recta con dous puntos e un plano con tres 
puntos non aliñados ou con dúas rectas secantes. Con 
precisión e  limpeza  aceptables. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.2. Manexo da escuadra e cartabón 
para o trazado de paralelas, 
perpendiculares e rectas a 45º. 

▪ B3.2. Construír distintos tipos de 
rectas, utilizando a escuadra e o 
cartabón, despois de repasar 
previamente estes conceptos. 

▪ EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, 
transversais e perpendiculares a outra dada, 
que pasen por puntos definidos, utilizando 
escuadra e cartabón e regra e compás, con 
suficiente precisión.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.2.1.1. Realiza práctica dunha composición plástica 
e xeométrica, a base de rectas de cores, paralelas, 
perpendiculares e a 45º, así como oblicuas con outras 
inclinacións, que pasen de forma precisa por puntos 
específicos; realizándoo con escuadra e cartabón. Con 
precisión e  limpeza  aceptables. 

▪ b 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.3. Circunferencia   e  círculo.  A 
circunferencia como lugar xeométrico 
básico no plano. 

▪ B3.3. Coñecer con fluidez os 
conceptos de circunferencia, círculo e 
arco. 

 

▪ EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia 
lobulada de seis centros, utilizando o compás. 

▪ CMCCT ▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.3.1.1. Realiza  práctica  dunha composición 
plástica e xeométrica, con motivo central circunferencia 
lobulada de 6 elementos e resto da composición libre, con 
círculos de cores e arcos de circunferencia, así como rectas 
que se relacionen de diferentes maneiras coas 
circunferencias. Con precisión e  limpeza  aceptables. 

▪ EPVAB3.3.2. Coñece o concepto de 
circunferencia e os seus elementos: arco, 
radio, diámetro, centro, corda; e coñece as 
posicións relativas entre rectas e 
circunferencias e entre circunferencias entre 
si.  

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CL 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.3.2.1. Distingue en debuxos dados e en elementos 
xeométricos naturais e artificiais, os elementos da 
circunferencia: arco, radio, diámetro, centro, corda; así como 
as posición relativas entre rectas e circunferencias e entre 
circunferencias entre si.  

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.4. Manexo   do   compás.  Dividir  
a circunferencia en dous, catro, seis 
ou oito partes iguais, usando o 
compás. Realizar motivos decorativos 
co manexo do compás. 

▪ B3.4. Utilizar o compás, realizando 
exercicios variados para 
familiarizarse con esta ferramenta. 

 

▪ EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis 
partes iguais, usando o compás, e debuxa coa 
regra o hexágono regular  e o triángulo 
equilátero que se posibilita. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.4.1.1. Realiza práctica dunha composición 
xeométrica con 2 circunferencias exteriores iguais, na 
primeira co compás divídese en 6 partes iguais e debúxanse 
en cores o hexágono e os dous triángulos equiláteros 
inscritos; e na segunda co compás, a escuadra e o cartabón 
divídese en 8 partes iguais e debúxase en cor o octógono e 
os dous cadrados inscritos. Con precisión e  limpeza  
aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ o 

▪ B3.9. Concepto   de   medida. 
Operacións con segmentos coa axuda 
da regra ou utilizando o compás. 

▪ B3.8. Diferenciar claramente entre 
recta, semirecta e segmento tomando 
medidas de segmentos coa regra ou 
utilizando o compás. 

▪ EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, 
sobre unha recta, medindo coa regra ou 
utilizando o compás. 

▪ CMCCT ▪ CL ▪ EPVAB3.8.1.1. Realiza práctica na que se efectúen sumas e 
restas de segmentos, con regra e con compás. Con precisión 
e  limpeza  aceptables. 

▪ b 

▪ o 

▪ B3.10. Mediatriz dun segmento. A 
mediatriz como lugar xeométrico 
básico no plano. 

▪ B3.9. Trazar a   mediatriz  dun  
segmento utilizando compás e regra, e 
tamén utilizando regra, escuadra e 
cartabón. 

▪ EPVAB3.9.1. Traza  a  mediatriz   dun   
segmento utilizando compás e regra, e tamén 
utilizando regra, escuadra e cartabón. 

▪ CMCCT ▪ CL ▪ EPVAB3.9.1.1. Realiza  práctica  calculando o  centro e a 
circunferencia que pasa por tres puntos non aliñados, 
achando a intersección das mediatrices, dos segmentos 
creados ao unir os puntos de 2 en 2; con regra e compás e 
escuadra e cartabón. Con precisión e  limpeza  aceptables. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ f 

▪ o 

▪ B3.11. Teorema   de   Thales. 
Aplicacións do teorema de Thales 
para dividir un segmento en partes 
iguais e para a escala dun polígono. 

▪ B3.10. Estudar as aplicacións do 
teorema de Thales. 

 

 

▪ EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes 
iguais, aplicando o teorema de Thales. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CL ▪ EPVAB3.10.1.1. Realiza práctica da división gráfica dun 
segmento dado, mediante a aplicación do teorema de Thales. 
Con precisión e  limpeza  aceptables. 

2
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▪ EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando 
o teorema de Thales. 

▪ CAA ▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.10.2.1. Realiza práctica construíndo un octógono 
inscrito nunha circunferencia e escálao á metade e á cuarta 
parte, aplicando o teorema de Thales. Con precisión e  
limpeza  aceptables. 

▪ b 

▪ o 

▪ B3.5. Ángulos.  Clasificación   de 
ángulos e posicións relativas.   

▪ B3.6. Trazado de ángulos con 
escuadra e cartabón. 

▪ B3.5. Comprender o concepto de 
ángulo e bisectriz e a clasificación de 
ángulos agudos, rectos e obtusos.  

 

 

▪ EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 
45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CL ▪ EPVAB3.5.1.1. Clasifica oralmente ou por escrito distintos 
tipos de ángulos dados; así como coñece e identifica todos 
os ángulos da escuadra e o cartabón. 

▪ EPVAB3.5.1.2. Realiza práctica coa construción dunha 
figura poligonal, sabendo a medida dos seus lados e dos seus 
ángulos nos seus vértices, sendo posible trazar todos eses 
ángulos coa escuadra e o cartabón, e debendo facelo así. Con 
precisión e  limpeza  aceptables. 

▪ b 

▪ o 

▪ B3.8. Bisectriz  dun  ángulo. A  
bisectriz como lugar xeométrico 
básico no plano. 

▪ B3.7. Estudar o concepto de bisectriz 
e o seu proceso de construción. 

 

▪ EPVAB3.7.1. Constrúe  a  bisectriz   dun  
ángulo calquera, con regra e compás. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CL ▪ EPVAB3.7.1.1. Realiza práctica da construción gráfica da 
bisectriz de diversos ángulos, utilizando regra, compás.  Con 
precisión e  limpeza  aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ o 

▪ B3.7. Realizar   operación   con 
ángulos. Medidas angulares. 
Transporte de medidas angulares. 

▪ B3.6. Estudar a suma e a resta de 
ángulos, e comprender a forma de 
medilos. 

▪ EPVAB3.6.1. Suma  ou  resta   ángulos 
positivos ou negativos con regra e compás. 

▪ CMCCT ▪ CL ▪ EPVAB3.6.1.1. Realiza práctica de medida, copia e traslado 
de ángulos con regra e compás, así como suma e resta de 
ángulos positivos e negativos. Con precisión e  limpeza  
aceptables. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.12. Materiais e técnicas de debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: as tintas. 

▪ EPVAB1.7.1. Utiliza   con  propiedade as 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo 
da actividade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.1.3. Recoñece e explica oralmente ou por escrito, 
diferentes técnicas para traballar con tintas e realiza práctica 
de experimentación co seu uso diverso e as súas aplicacións. 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B2.8. A xeometría  na arte e na 
natureza. 

▪ B2.9. Identificar e recoñecer as 
diferentes linguaxes visuais 
apreciando os distintos estilos e 
tendencias, valorando, respectando e 
gozando do patrimonio histórico e 
cultural. 

▪ EPVAB2.9.1. Interpreta a obra de artistas que 
utilizan trazados xeométricos e as súas 
aplicacións na arte. 

 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.9.1.1. Identifica oralmente ou por escrito a 
xeometría na natureza e en obras de arte, pictóricas e 
arquitectónicas. 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B2.9. Uso responsable e educativo 
das TIC. 
Programas básicos e aplicacións de 
dispositivos móbiles para o 
tratamento dixital da imaxe. 

▪ B2.10. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais ao 
proceso artístico e ser capaz de 
elaborar documentos mediante estas. 

▪ EPVAB2.10.1. Elabora    documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando recursos dixitais de 
xeito adecuado. 

 

 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.10.1.3. Amplía coñecementos adquiridos co uso 
das TIC. Realiza práctica de composición xeométrica con 
programa informático Paint ou similar. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 6: 

FORMAS POLIGONAIS 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Coñecer lugares xeométricos e definilos. 

2. Coñecer e clasificar os triángulos en función dos seus lados e dos seus ángulos e aprender distintos 
métodos para a súa construción. 

3. Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas dos triángulos rectángulos, aplicándoas con 
propiedade á súa construción. 

4. Coñecer  e  clasificar  os  cuadriláteros  dentro dos tipos de paralelogramos, trapecios e trapezoides e 
aplicar distintos métodos para construílos. 

5. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os irregulares e aprender 
distintos métodos para a súa construción. 

6. Realizar  composicións  expresivas  con  diferentes polígonos e identificar as súas aplicacións na arte. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,2,4,5,6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,3,5,6) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivo 5) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

TEMPORALIZACIÓN:  3ª AVALIACIÓN 

ABRIL-MAIO-XUÑO                                      11  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ g 

▪ f 

▪ o 

▪ B3.12. Lugares     xeométricos 
fundamentais. Circunferencia, 
mediatriz, bisectriz e mediana. 

▪ B3.11. Coñecer  lugares  xeométricos   
e definilos. 

▪ EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por 
escrito, os exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

▪ CL 

▪ EOE 

 

 

▪ EPVAB3.11.1.1. Define  oralmente  ou  por  escrito  os   
lugares xeométricos máis comúns e básicos (mediatriz, 
bisectriz,  circunferencia, rectas paralelas)  e aplica a 
propiedade matemática que o define e caracteriza.  

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.19.Polígonos. Polígonos regulares 
e irregulares. Clasificación dos 
polígonos. 

▪ B3.18. Clasificar os polígonos en 
función dos seus lados, recoñecendo 
os regulares e os irregulares. 

 

▪ EPVAB3.18.1. Clasifica     correctamente  
calquera polígono de tres a cinco lados, 
diferenciando claramente se é regular ou 
irregular. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ TIC ▪ EPVAB3.18.1.1. Busca e clasifica oralmente ou por escrito, 
tipos de polígonos segundo sexan regulares ou irregulares, e 
segundo o número de lados que teñan. en imaxes da 
natureza, da arte, da xardinaría e da arquitectura.  

▪ EPVAB3.18.1.2. Realiza práctica cunha composición 
xeométrica sinxela e plástica de polígonos irregulares de ata 
6 lados, en cor. Con precisión e  limpeza  aceptables. 

▪ b 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.13. Triángulos.   Clasificación   
dos triángulos en función dos seus 
lados e dos seus ángulos. Propiedade 
fundamental dos triángulos. 

▪ B3.12. Comprender  a   clasificación   
dos triángulos en función dos seus 
lados e dos seus ángulos. 

 

 

▪ EPVAB3.12.1. Clasifica  calquera   triángulo, 
observando os seus lados e os seus ángulos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.12.1.1. Busca  e  clasifica por escrito distintos 
tipos de triángulos, segundo os seus lados e segundo os seus 
ángulos.  

▪ EPVAB3.12.1.2. Realiza práctica dunha composición 
xeométrica sinxela con distintos tipos de triángulos. Con 
precisión e  limpeza  aceptables.  

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.14. Construción de triángulos. ▪ B3.13. Construír    triángulos 
coñecendo tres dos seus datos (lados 
ou ángulos). 

 

▪ EPVAB3.13.1. Constrúe   un   triángulo   
coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous 
ángulos e un lado, ou os seus tres lados, 
utilizando correctamente as ferramentas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.13.1.1. Realiza práctica con construción de 
triángulos, coñecendo tres dos seus datos ( 2 lados e 1 
ángulo, 2 ángulos e 1 lado, os 3 lados). Con precisión e  
limpeza  aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.16. Triángulo     rectángulo: 
características e construción dun.  

▪ B3.15. Coñecer   as   propiedades 
xeométricas e matemáticas dos 
triángulos rectángulos, e aplicalas con 
propiedade á construción destes. 

▪ EPVAB3.15.1. Debuxa   un  triángulo    
rectángulo coñecendo a hipotenusa e un 
cateto. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.15.1.1. Realiza práctica con construción de 
triángulos rectángulos dados (2 catetos, 1 cateto e 2 ángulos 
adxacentes, a hipotenusa e 1 cateto). Con precisión e  
limpeza  aceptables. Saber aplicar o teorema de Pitágoras. 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.15. Liñas   e puntos   notables   
dos triángulos. Alturas, medianas, 
bisectrices e mediatrices dos 
triángulos. 

▪ B3.14. Analizar as propiedades de 
puntos e rectas característicos dun 
triángulo. 

 

▪ EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o 
incentro ou o circuncentro de calquera 
triángulo, construíndo previamente as 
medianas, as bisectrices ou as mediatrices 
correspondentes. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.14.1.1. Realiza práctica na que dado un triángulo, 
debuxa o seu incentro e circuncentro; construíndo 
previamente as bisectrices e mediatrices; e debúxalle as 
circunferencias inscritas e circunscrita. Con precisión e  
limpeza  aceptables.  

▪ b 

▪ n 

▪ B3.17. Cuadriláteros: clasificación  e 
propiedades. 

▪ B3.16. Coñecer  os  tipos  de 
cuadriláteros. 

 

 

▪ EPVAB3.16.1. Clasifica   correctamente   
calquera cuadrilátero. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.16.1.1. Busca e  clasifica por escrito, distintos 
tipos de cuadriláteros, dentro das familias dos 
paralelogramos, trapecios e trapezoides; en imaxes da 
natureza, da arte, da xardinaría e da arquitectura. 

▪ EPVAB3.16.1.2. Realiza práctica de composición 
xeométrica sinxela en cor con distintos tipos de 
cuadriláteros. Con precisión e  limpeza  aceptables.  
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.18. Construción de cuadriláteros. ▪ B3.17. Executar as construcións máis 
habituais de paralelogramos. 

 

▪ EPVAB3.17.1. Constrúe    calquera   
paralelogramo coñecendo dous lados 
consecutivos e unha diagonal. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.17.1.1. Realiza  práctica construíndo calquera tipo 
de paralelogramo, coñecendo dous lados consecutivos e 
unha diagonal (cadrado, rectángulo, rombo e romboide). 
Con precisión e  limpeza  aceptables. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.20. Construción   de   polígonos 
regulares inscritos nunha 
circunferencia. 

▪ B3.19. Estudar a construción dos 
polígonos regulares inscritos na 
circunferencia. 

 

▪ EPVAB3.19.1. Constrúe   correctamente   
polígonos regulares de ata cinco lados, 
inscritos nunha circunferencia. 
Divide a circunferencia en calquera número 
de partes (método xeral). 

▪ CMCCT ▪ CL ▪ EPVAB3.19.1.1. Realiza práctica dunha composición 
xeométrica, con polígonos regulares de ata 6 lados, inscritos 
nunha circunferencia. Con precisión e  limpeza  aceptables.  

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.21. Construción  de   polígonos 
estrelados. 

▪ B3.20. Estudar a  construción de 
polígonos estrelados, inscritos nunha 
circunferencia. 

 

▪ EPVAB3.20.1. Constrúe polígonos estrelados 
a partir de polígonos regulares, inscritos 
nunha circunferencia. 

▪  CAA 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.20.1.1. Realiza práctica debuxando polígonos 
estrelados, a partir da construción de polígonos regulares 
inscritos nunha circunferencia e feitos polo método xeral de 
división dunha circunferencia, en calquera número de partes 
iguais. Con precisión e  limpeza  aceptables.   

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.12. Materiais e técnicas de debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer  e  aplicar   as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: os rotuladores. 

▪ EPVAB1.7.1. Utiliza  con  propiedade as 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo 
da actividade. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.1.4. Realiza práctica dunha composición 
xeométrica sinxela con polígonos de ata 6 lados, utilizando 
os métodos aprendidos e realizándoa a base rotuladores. Con 
precisión e  limpeza  aceptables.  

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B2.8. A xeometría  na  arte  e  na 
natureza. 

▪ B2.9. Identificar  e  recoñecer   as 
diferentes linguaxes visuais, 
apreciando os distintos estilos e 
tendencias, valorando, respectando e 
gozando do patrimonio histórico e 
cultural. 

▪ EPVAB2.9.2. Identifica formas poligonais en 
imaxes da natureza e en composicións 
artísticas. 
Valora, respecta e goza do patrimonio 
histórico e cultural. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB2.9.2.1. Busca e recoñece por escrito distintas 
formas poligonais, na natureza tanto mineral, vexetal e 
animal, así como en obras de arte e utensilios e construcións 
creadas polo home; e valora, respecta e goza destas e da súa 
inclusión no patrimonio histórico e cultural.  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B2.9. Uso responsable e  educativo 
das TIC. 
Programas básicos e aplicacións de 
dispositivos móbiles para o 
tratamento dixital da imaxe. 

▪ B2.10. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais ao 
proceso artístico e ser capaz de 
elaborar documentos mediante estas. 

▪ EPVAB2.10.1. Elabora    documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando recursos dixitais de 
xeito adecuado. 

 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.10.1.4. Realiza   práctica   cunha composición 
artística sinxela, xeométrica e dixital, utilizando un 
programa informático sinxelo como Paint ou similar. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7: 

FORMAS SIMÉTRICAS 
 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Observar as imaxes do ámbito natural e cultural, e identificar nelas as formas simétricas e os principais 
fundamentos compositivos. 

2. Distinguir os tipos de simetría e os diferentes esquemas, ritmos e leis da composición, e relacionalos con 
outras linguaxes expresivas. 

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

4. Expresarse con creatividade mediante o uso das técnicas e os esquemas requiridos, e transmitir emocións 
ou sentimentos individuais e do grupo. 

5. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencia dixital   (Obxectivos  4,5) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivo 4) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivo 4) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(Obxectivos 1,3) 

TEMPORALIZACIÓN:  3ª AVALIACIÓN 

   XUÑO                                                          5  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B3.22. Simetrías. Tipos de simetrías: 
axial e radial. 

  

▪ B3.21. Coñecer e distinguir a simetría 
axial e a simetría radial. 

▪ EPVAB3.21.1. Analiza e distingue a simetría 
axial e a simetría radial na arte e na natureza. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCEC 

 

 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ TIC 

 

 

▪ EPVAB3.21.1.1. Busca, identifica e explica por escrito, a 
simetría e os seus tipos, en elementos naturais, así como en 
manifestacións artísticas creadas polo home.  

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0

%
 

▪ EPVAB3.21.1.2. Realiza práctica dunha composición 
xeométrica sinxela, onde se  utilicen tanto simetrías axiais 
coma simetrías radiais. Con precisión e  limpeza  aceptables.   

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.23. Simetrías xeométrica e 
aparente. 

▪ B3.22. Diferenciar entre simetría 
xeométrica e simetría aparente.  

 

▪ EPVAB3.22.1. Coñece o trazado xeométrico 
de figuras con simetría xeométrica e con 
simetría aparente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.22.1.1. Explica oralmente ou por escrito a 
diferenza entre simetría xeométrica e simetría aparente, 
buscando exemplos na natureza e na arte, que o ilustren e 
explica así mesmo exemplos de formas asimétricas.  

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.24.Equilibrio nunha composición. 
Valor expresivo. 

▪ B3.23. Identificar   e   aplicar  os 
conceptos de equilibrio, proporción e 
ritmo en composicións básicas. 

 

 

▪ EPVAB3.23.1. Analiza, identifica e explica  
oralmente, por escrito e graficamente o 
esquema compositivo básico de obras de arte 
e obras propias, atendendo aos conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB3.23.1.1. Busca, analiza e valora oralmente ou por 
escrito a expresividade  que dá o equilibrio e a proporción na 
composición sinxelas de imaxes.  

▪ EPVAB3.23.1.2. Realiza práctica con composicións 
xeométricas simétricas de retratos e insectos sinxelos, dada 
unha das súas partes xa debuxada. Con precisión e  limpeza  
aceptables. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.12. Materiais  e  técnicas  de  
debuxo e pintura. Técnicas plásticas: 
secas, húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer  e  aplicar  as  
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas: o estarcido. 

 

 

▪ EPVAB1.7.1. Utiliza   con   propiedades 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo 
da actividade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.1.5. Realiza práctica con composición simétrica 
axial ou radial sinxela, utilizando o estarcido, con equipos 
sinxelos. 

▪ EPVAB1.7.5. Crea  con  papel    recortado    
formas abstractas e figurativas compoñéndoas 
con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EMP ▪ EPVAB1.7.5.2. Realiza práctica creando figuras con simetría 
axial sinxela, con papel recortado. 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B2.9. Uso responsable e educativo 
das TIC. 
Programas básicos e aplicacións de 
dispositivos móbiles para o 
tratamento dixital da imaxe. 

▪ B2.10. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais ao 
proceso artístico e ser capaz de 
elaborar documentos mediante estas. 

 

 

▪ EPVAB2.10.1. Elabora    documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando recursos dixitais de 
xeito adecuado. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.10.1.5. Realiza práctica con composición 
xeométrica dixital sinxela, a base de figuras con simetría 
axial, utilizando un programa informático como Paint ou 
similar. 

▪ EPVAB2.10.2. Utiliza con responsabilidade 
as TIC e coñece os riscos que implica na 
difusión de imaxes en diferentes medios. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.10.2.1. Amplía coñecementos do aprendido 
mediante o uso das TIC, realizando algunhas prácticas, 
programadas no libro de texto utilizando programas 
informáticos. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS  EN 6º DE PRIMARIA, POLA PANDEMÍA DO COVID19. 

 

 
Neste curso non se fará ningún Plan de Recuperación e Reforzo de Contidos non impartidos en 6º de Primaria, pola pandemia do COVID19, na área de Educación Artística, xa que todos os anos se comeza a materia de 1º da ESO de 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual como si fora unha materia nova, impartindo os distintos contidos dende o principio, como si esta materia non tivera a materia de Educación Artística no 6º curso de Ensinanza Primaria como 

materia precedente, xa que inda que se lle realiza ao alumnado unha avaliación inicial para ver que contidos básicos teñen interiorizados; normalmente ao longo dos anos,  comprobouse que non soen dispoñer de coñecementos en xeral 

relativos ao recollido no currículo correspondentre a materia de Educación Artística de 6º de Educación Primaria, pois as veces non se lles imparten e incluso se detectou algún ano, que se aproveitaban as horas de Educación Artística en 

algún dos cursos de Primaria, para impartir reforzo das materias de matemáticas ou de lingua castelá ou de lingua galega; motivo polo cal se decide todos os anos comezar impartindo a materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 

sin contar con coñecementos previos por parte do alumnado que chega de 6º de Primaria, e polo tanto é innecesario a realización do citado Plan de Recuperación e Reforzo de Contidos, para a materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual de 1º da ESO. 

 .  
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3.2.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES  PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL DE 3º ESO. 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.  PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS  EN 1º ESO, POLO COVID19. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: 

PERCEPCIÓN E LECTURA DE 

IMAXES 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

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

2. Coñecer  as  leis  visuais  da  Gestalt que posibilitan as ilusións ópticas e aplicalas na elaboración de obras 
propias. 

3. Distinguir e crear diferentes tipos de imaxes segundo a súa relación significante-significado. 

4. Recoñecer  os  elementos  básicos  da  linguaxe visual e  audiovisual  e os códigos propios de cada medio 
de comunicación.  

5. Diferenciar  os  principios  de percepción utilizados para as distintas finalidades das mensaxes visuais. 

6. Distinguir e empregar recursos gráficos e dixitais para expresar as propias sensacións, emocións e ideas. 

7. Identificar  e recoñecer  as  diferentes  linguaxes  visuais apreciando os distintos estilos e tendencias e 
valorando, respectando e gozando do patrimonio histórico e cultural. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,7) 

Competencia dixital   (Obxectivo 6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 2,3,6) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 2,6) 
TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

SETEMBRO-OUTUBRO                                 9  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ d 

▪ f 

▪ B2.1. Percepción   visual.   Proceso 
perceptivo. 

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

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

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.1.1.1. Busca ilusións ópticas sinxelas e analiza 
oralmente ou por escrito as causas ou explicacións polas que 
se producen, baseándose nos coñecementos obtidos dos 
procesos perceptivos.  

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ a 

▪ n 

▪ B2.3. Ilusións ópticas. 

▪ B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

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

 

 

 

▪ EPVAB2.2.3. Analiza as causas polas que se 
producen os distintos efectos visuais figura-
fondo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EPVAB2.2.3.1. Realiza práctica dunha composición de 
letras fantásticas, pola dualidade de significado da relación 
figura-fondo.  

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.2.1.1. Busca, identifica e clasifica por escrito, 
ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt: peche, 
proximidade, continuidade e contraste. 

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

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.2.2.1. Recoñece  e diferencia  por  escrito as 
distintas ilusións ópticas, figuras imposibles e figuras 
cinéticas e realiza práctica deseñando algunha delas, 
baseadas nas leis da Gestalt. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

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

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

 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EV 

▪ EPVAB2.4.1.1. Analiza imaxes oralmente ou por escrito 
distinguindo: o seu significante e o seu significado, e fai que 
varíen, ao variar ou o seu código visual ou o seu contexto.  
Realiza práctica producindo imaxe sinxela, onde se teña en 
conta a análise anterior, para a intencionalidade da súa 
creación. 

▪ a 

▪ c 

▪ f 

▪ h 

▪ ñ 

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

▪ B2.8. Denotación e connotación. 

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

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB2.5.1.1. Analiza oralmente ou por escrito imaxes 
sinxelas de forma obxectiva, centrándose na identificación e 
descrición dos seus elementos formais e plásticos. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.5.2.1. Analiza oralmente ou por escrito imaxes 
sinxelas de forma subxectiva, centrándose no que queren 
indicar, interpretando o seu significado. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

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

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

 

▪ EPVAB2.8.2. Coñece o significado da 
linguaxe visual como sistema de 
comunicación. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.8.2.1. Identifica oralmente ou por escrito os tipos 
de linguaxes visuais: obxectivos, publicitarios e artísticos, en 
imaxes visuais e audiovisuais sinxelas e claras. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CA 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.8.1.1. Recoñece e analiza oralmente ou por escrito 
os elementos visuais: titular, ilustración, texto, logotipo e 
slogan, en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais 
sinxelas. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

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

▪ B2.9. Identificar e empregar recursos 
visuais como as figuras retóricas na 
linguaxe publicitaria. 

 

▪ EPVAB2.9.1. Deseña  unha  mensaxe  
publicitaria utilizando recursos visuais como 
as figuras retóricas. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB2.9.1.1. Realiza práctica co deseño dun logotipo para 
unha marca publicitaria de empresa, utilizando algunha 
figura retórica como: repetición, antítese, metáfora ou 
hipérbole. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B2.10. Linguaxes visuais e 
audiovisuais: Funcións e códigos. 

▪ B2.7. Utilizar de forma axeitada as 
linguaxes visual e audiovisual con 
distintas funcións. 

 

▪ EPVAB2.7.2. Distingue as funcións que 
predominan en diferentes mensaxes visuais e 
audiovisuais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CA 

▪ EOE 

▪ EPVAB2.7.2.1. Busca e identifica imaxes sinxelas, nas que 
predominen claramente unha das funcións seguintes: 
descritiva, informativa, estética, expresiva e comunicativa; 
explicando oralmente ou por escrito este feito. 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B2.14. Linguaxe   multimedia   como 
ferramenta de traballo. 

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

▪ EPVAB2.11.1. Elabora   documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de 
forma axeitada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.11.1.1. Amplía coñecementos do aprendido 
mediante o uso das TIC, realizando algunhas prácticas 
sinxelas, programadas no libro de texto, utilizando 
programas e medios dixitais , de búsqueda de información e 
de tratamento de imaxes, utilizando programas como Paint, e 
un navegador de internet. 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

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

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.5.1.1. Realiza práctica cunha composición artística 
sinxela para un cartel, utilizando diferentes técnicas gráfico-
plásticas como: lapis de cores, rotuladores, tinta, témpera, 
colaxe, fotomontaxe.  

▪ EPVAB1.5.9. Mostra iniciativa na actividade 
diaria da aula valorando e avaliando o 
traballo propio e alleo en todo o proceso 
creativo de xeito crítico e respectuoso. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.5.9.1. Mostra iniciativa á hora de traballar, así 
como axuda aos compañeiros e mostra respecto e sentido 
crítico co traballo propio e alleo.  

 

 

LENDA  DE COMPETENCIAS CLAVE:                                                                                                                                                                                                                                                LENDA DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 

CCL                           Competencia lingüística.                                                                                                                                                                                                                                            CL                        Comprensión lectora. 

CMCCT                     Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.                  EOE                      Expresión oral e escrita. 

CD                              Competencia dixital.                      CA                        Comunicación audiovisual. 

CAA                           Competencia aprender a aprender.                      TIC                       Tecnoloxías da información e da comunicación. 

CSC                            Competencias sociais e cívicas.                      EMP                      Emprendemento. 

CSIEE                        Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.                      ECC                      Educación cívica e constitucional.     

CCEC                         Conciencia e expresións culturais.                       PV                         Prevención da violencia.    

                      EV                         Educación e seguridade viaria. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 2: 

LINGUAXE AUDIOVISUAL 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os seus fundamentos. 

2. Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento, explorar as súas posibilidades expresivas. 

3.  Recoñecer os elementos básicos da linguaxe audiovisual: son e imaxe en movemento. 

4. Diferenciar as características da linguaxe cinematográfica, televisiva e das novas creacións audiovisuais 
na arte. 

5. Distinguir e empregar recursos gráficos e dixitais para expresar as propias sensacións, emocións e ideas. 

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

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,6) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,5,6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 2,4,5,6) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 1,2,5,6) 
TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

OUTUBRO –NOVEMBRO                              9  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ e 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.6.1.1. Busca, identifica e analiza oralmente ou por 
escrito, fotografías cos distintos encadres ou tipos de planos 
estudados, así como dende os distintos puntos de vista ou 
angulacións estudadas. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

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

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB2.6.2.1. Realiza  práctica  sacando   fotografías, 
seguindo leis compositivas básicas, variando os seus 
encadres e puntos de vista, para ver como cambia a 
percepción e a intención destas. 

▪ e 

▪ g 

▪ o 

▪ B2.5. Imaxe en movemento: 
posibilidades expresivas. 

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

 

 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.3.1.1. Realiza práctica elaborando unha pequena e 
sinxela  animación con medios dixitais ou analóxicos.  

▪ EPVAB2.3.2. Coñece e aprecia diferentes 
tipos de linguaxe audiovisual e analízaos en 
varios exemplos. 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.3.2.1. Recoñece  por  escrito  as  posibilidades 
expresivas de distintos tipos de linguaxe audiovisual: cine, 
televisión e ciberarte. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ i 

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

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

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ PV 

▪ EPVAB2.10.1.1. Analiza criticamente por escrito a linguaxe 
cinematográfica da película "O Acoirazado Potemkin", 
fixándose se a narrativa cinematográfica é acorde coa 
mensaxe que transmite. 

▪ EPVAB2.10.2. Coñece  a   linguaxe 
cinematográfica e  as súas posibilidades 
expresivas. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CA ▪ EPVAB2.10.2.1. Busca, recoñece e diferencia por escrito, os 
distintos encadres cinematográficos e os movementos e 
angulacións de cámara.    

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ i 

▪ B2.15. A televisión. A televisión 
como medio de comunicación. 

▪ B2.12. Apreciar a linguaxe da 
televisión analizando programas 
televisivos  de xeito crítico, e 
situándoos no seu contexto histórico e 
sociocultural, e reflexionando sobre a 
relación da linguaxe televisiva  coa 
súa mensaxe. 

▪ EPVAB2.12.1. Coñece a linguaxe televisiva 
e os tipos de formatos televisivos. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.12.1.1. Busca exemplos e recoñece por escrito, 
distintos tipos de programas televisivos e as súas 
características. 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B2.16. As novas tecnoloxías na 
expresión artística. 

▪ B2.13. Comprender e valorar a 
achega das novas tecnoloxías á arte. 

 

 

▪ EPVAB2.13.1. Coñece e valora as novas 
artes visuais: arte interactiva, videoarte, 
videoxogos, animacións por ordenador, 
espectáculos de luces, etc. 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EPVAB2.13.1.1. Recoñece e clasifica por escrito, exemplos 
de mensaxes de contido artístico emitidos coas novas 
tecnoloxías. 

▪ EPVAB2.13.1.2. Recoñece e clasifica por escrito, outras 
formas de creación artística con medios audiovisuais como: 
Action-Painting, Land Art, Body Art, Happening e 
Performance. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

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

▪ B2.7. Utilizar de forma axeitada as 
linguaxes visual e audiovisual con 
distintas funcións. 

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.7.1.1. Realiza práctica en grupo, deseñando o 
guión técnico e literario, ou storyboard e a realización dun 
pequeno anuncio publicitario televisivo e valora oralmente o 
resultado de forma crítica. 

2
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%

 

2
0
%
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▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B2.14. Linguaxe multimedia como 
ferramenta de traballo. 

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

▪ EPVAB2.11.1. Elabora   documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de 
forma axeitada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.11.1.2. Realiza práctica na que se empreguen os 
recursos dixitais de forma axeitada, deseñando un sinxelo 
cartel con Corel Draw e retócao coa galería fotográfica de 
Windows live ou co programa Picassa. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 3: 

ANÁLISE DAS FORMAS. 

O PROCESO CREATIVO. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Diferenciar as calidades das formas, clasificalas e debuxar con diferentes graos de iconicidade. 

2. Valorar   a  importancia  expresiva   das   formas   na   linguaxe plástica e visual, e o xeito en que estas 
foron interpretadas polos principais estilos artísticos. 

3. Apreciar o sentido das formas nos traballos artísticos e aplicalo con coñecemento nas súas propias obras. 

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

5. Expresar  emocións   utilizando   distintos   elementos configurativos e recursos gráficos: liña, puntos, 
cores, texturas, claroscuros, etc. 

6. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4) 

Competencia dixital   (Obxectivos 2,3,4,6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 2,3) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 3,4,5,6) 
TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

NOVEMBRO-DECEMBRO                             9  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.9. Calidades,   clasificación     e 
representación das formas. 

▪ B1.6. Identificar  as   principais 
calidades da forma. 

▪ EPVAB1.6.1. Recoñece   os   elementos 
esenciais que compoñen unha forma: 
configuración, tamaño, material, textura, cor 
e posición. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE ▪ EPVAB1.6.1.1. Realiza práctica distinguindo por escrito, en 
formas sinxelas as calidades principais: configuración, 
(bidimensional ou tridimensional), tamaño, material, textura, 
cor  e posición relativa. 

2
0
%

 

2
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%

 

6
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%

 

▪ B1.7. Recoñecer os distintos tipos de 
formas que existen. 

▪ EPVAB1.7.1. Clasifica as formas segundo a 
súa orixe, en naturais e artificiais; e segundo a 
súa estrutura, en xeométricas e orgánicas.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE ▪ EPVAB1.7.1.1. Busca, identifica e clasifica por escrito, 
distintos tipos de formas sinxelas, segundo a súa orixe e 
segundo a súa estrutura. 

▪ EPVAB1.7.1.2. Realiza práctica dunha composición artística 
con formas xeométricas sinxelas. 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.10. Valores expresivos das 
formas. 

▪ B1.8. Coñecer e expresar as 
sensacións que xeran diferentes 
formas. 

 

▪ EPVAB1.8.1. Distingue  e   expresa   as 
sensacións que transmiten as distintas formas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB1.8.1.1. Analiza por escrito a capacidade expresiva 
de obras de arte, de representación sinxela e onde o 
significante e o significado a distinguir, sexa moi claro. 

▪ EPVAB1.8.1.2. Realiza práctica dunha composición con 
formas xeométricas u orgánicas: abertas e pechadas sinxelas 
e explica as sensacións que producen. 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

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

 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.1.1.1. Realiza práctica dunha composición sinxela 
aplicando procesos creativos, que interpreten esixencias 
sinxelas de propostas escritas, de forma que se axusten o 
máximo posible aos obxectivos finais. 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.1.2.1. Realiza práctica dun deseño gráfico ou dun 
produto sinxelo, aplicando as fases do método creativo 
(definición do obxectivo, documentación, selección de 
contidos, ideas previas, avaliación de ideas, idea final e 
execución). 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

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

 

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

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.2.1.1. Reflexiona e avalía oralmente ou por escrito 
o proceso creativo nun deseño sinxelo, dende a idea inicial 
ata a idea final e a execución.  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ n 

 

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

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

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

 

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CA ▪ EPVAB1.3.1.1. Busca, identifica e analiza por escrito, 
imaxes con distinto trazo e diferentes graos de iconicidade: 
bosquexos, apuntamentos, debuxos esquemáticos, debuxos 
finais e de detalle.   

▪ EPVAB1.3.1.2. Realiza práctica debuxando un mesmo 
obxecto sinxelo, con distintos graos de iconicidade (boceto, 
apuntamento, debuxo final). 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

▪ B1.5. Coñecer  e  aplicar  as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas, en composicións persoais e 
colectivas. Lapis de grafito e de cor; 
rotuladores. 

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.5.1.2. Realiza  práctica  con  bosquexos para 
transformar  a cara dun personaxe de cómic dado e a elixida 
debúxaa como arte final, con rotuladores e lapis de cores, 
escolle en cada fase o material axeitado. 

2
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▪ EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de 
cor, creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación 
do lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.5.2.1. Realiza práctica cun apuntamento copiando 
unha man xa debuxada, aplicando a técnica do claroscuro 
mediante lapis de grafito. 

▪ EPVAB1.5.8. Realiza  composicións  que 
transmiten emocións básicas (calma, 
violencia, liberdade, opresión, alegría, 
tristura, etc.) mediante o uso de distintos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 
liñas, puntos, texturas, cores...). 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.5.8.1. Realiza práctica dunha composición que 
transmita sensación de calma ou tristura,  a base de lapis de 
grafito, lapis de cores e rotuladores, mediante a técnica do 
claroscuro, usando liñas, puntos, texturas e cores.  

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ n 

▪ B2.17 Niveis de iconicidade dunha 
imaxe. Estilos artísticos. 

▪ B2.14. Recoñecer os diferentes graos 
de iconicidade en imaxes presentes no 
ámbito comunicativo. 

▪ EPVAB2.14.1. Diferencia imaxes figurativas 
de imaxes abstractas. Recoñece distintos 
graos de iconicidade dunha serie de imaxes. 

 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EPVAB2.14.1.1. Busca, diferencia e analiza oralmente ou 
por escrito, imaxes realistas, abstractas e figurativas e 
compáraas. 

▪ EPVAB2.14.2. Crea  imaxes  con  distintos   
graos   de  iconicidade sobre un mesmo tema. 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CA ▪ EPVAB2.14.2.1. Realiza práctica dunha composición a base 
de figuras sinxelas dun mesmo tema, pero que representen 
distintos graos de iconicidade. 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B2.14. Linguaxe   multimedia   como 
ferramenta de traballo. 

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

▪ EPVAB2.11.1. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as achegas 
das tecnoloxías dixitais e ser capaz de 
elaborar documentos mediante este. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.11.1.3. Amplía  coñecementos  do  aprendido, 
mediante o uso das TIC. Realiza práctica cunha composición 
sinxela e abstracta, a partir de 5 figuras xeométricas básicas 
relacionadas entre si, utilizando o programa informático 
Paint. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 4: 

A COR. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1.  Distinguir   a  natureza  e   a  percepción  da  cor  luz  e  da  cor pigmento para realizar determinadas 
combinacións cromáticas. 

2.  Coñecer  as  relación  existentes  entre   as  cores,   para  poder apreciar as posibilidades expresivas da 
linguaxe cromática: harmonías de cor e valor expresivo. 

3. Apreciar o sentido da cor nos traballos artísticos e aplicalo con coñecemento nas súas propias obras. 

4.  Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas. 

5.  Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

Comunicación lingüística  (Obxectivo 1) 

Competencia dixital   (Obxectivo 3) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,5) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 3,4) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 4,5) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

(Obxectivo 1) 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª AVALIACIÓN 

XANEIRO-FEBREIRO                                   8  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ n 

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

▪ B1.6. Temperatura da cor. 

▪ B1.7. Simbolismo da cor. 

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

 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.4.1.1. Comprende e explica oralmente ou por 
escrito, a síntese aditiva das cores luz. Realiza práctica 
dunha composición sinxela, na que se experimente coas 
cores luz, modificando as súas propiedades para expresar 
sensacións, utilizando un programa informático como Corel 
Draw. 
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▪ EPVAB1.4.1.2. Comprende e explica oralmente ou por 
escrito, a síntese subtractiva das cores pigmento. Realiza 
práctica dunha composición sinxela e xa debuxada, na que 
se experimente coas cores pigmento, modificando as súas 
propiedades para expresar sensacións, utilizando como 
técnica plástica as témperas. 

▪ EPVAB1.4.2. Representa  con  claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.4.2.1. Comprende e explica oralmente ou por 
escrito, as calidades da cor: ton, valor e saturación. Realiza 
práctica dunha composición volumétrica xa dada, variando 
estas calidades, coa técnica do claroscuro, para mediante o 
degradado dar sensación de volume. 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB1.4.3.1. Comprende e explica oralmente ou por 
escrito, a formación de cores no círculo cromático e as súas 
sensacións de frío e calor, así como o simbolismo que 
psicoloxicamente moitas cores teñen asociado. 

▪ EPVAB1.4.3.2. Realiza práctica dunha composición 
xeométrica abstracta, utilizando diferentes técnicas gráficas, 
expresando sensacións de frío, calor, alegría e tristura. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.11. Relacións cromáticas. ▪ B1.9. Coñecer as relación harmónicas 
entre cores. 

 

▪ EPVAB1.9.1. Comprende   a  harmonía  de 
cores afíns e complementarias. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE ▪ EPVAB1.9.1.1. Busca e distingue oralmente ou por escrito, 
composicións con diferentes tipos de harmonías de cores 
afíns e de cores complementarias. Realiza práctica facendo 
dunha mesma composición xa dada, dúas versións, unha con 
cores afíns e outra con cores complementarias. 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.6. Materiais e técnicas de debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

▪ B1.5. Coñecer  e  aplicar  as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas. Témpera e colaxe. 

 

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVAB1.5.3.1. Realiza práctica dunha composición con 
formas xeométricas e orgánicas sinxelas, que conteña 
distintos tons complementarios. Utiliza témperas aplicando a 
técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, 
distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a 
creación de texturas visuais cromáticas. 

▪ EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ EPVA1.5.4.1. Realiza práctica dunha composición sinxela, 
utilizando diferentes técnicas secas combinadas con 
manipulacións de papeis para obter texturas, colaxes 
matéricos e mesmo fotomontaxes. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

   

 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ ECC ▪ EPVAB1.5.7.1. Mantén o seu espazo de traballo e material 
nun estado aceptable e máis ben ordenado, e tráeo case 
sempre á aula cando se necesita. 

2
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▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B2.14. Linguaxe   multimedia    como 
ferramenta de traballo. 

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

▪ EPVAB2.11.1. Elabora    documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de 
forma axeitada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.11.1.4. Amplía coñecementos do aprendido, a 
través do uso das TIC. Realiza práctica sobre fotografía 
dixital, variando os seus parámetros e características de cor, 
utilizando diversos filtros e efectos nun programa 
informático como a galería fotográfica de Windows Live. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B2.18. Comunicación audiovisual. 
Proceso creativo de mensaxes visuais 
e audiovisuais. 
Pautas de traballo colectivo 

▪ B2.15. Identificar  e  recoñecer as 
linguaxes visuais apreciando os 
estilos e as tendencias, valorando, e 
respectando o patrimonio histórico e 
cultural, e gozando del. 

▪ EPVAB2.15.1. Coñece o patrimonio artístico 
e respéctao, mostra unha actitude aberta e de 
respecto polas creacións artísticas 
independentemente da orixe ou a ideoloxía do 
artista, e contribúe á súa conservación. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ ECC ▪ EPVAB2.15.1.1. Recoñece oralmente ou por escrito, as 
obras máis importantes vistas, do patrimonio artístico e a 
importancia da súa observación, a partir dunha lectura 
cromática das obras do pasado. 

▪ B2.7. Utilizar de forma axeitada as 
linguaxes visual e audiovisual con 
distintas funcións. 

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.7.1.2. Interpreta e analiza oralmente ou por escrito, 
a linguaxe de animación. Realiza práctica en grupo dunha 
escena dun anuncio coñecido, mediante a mímica e 
previamente planificada  seguindo de xeito ordenado as 
distintas fases do proceso (guión técnico, storyboard, 
realización...). 
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UNIDADE DIDÁCTICA 5: 

A COMPOSICIÓN. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aprender os conceptos básicos sobre composición conforme aos elementos, recursos e leis presentes 
nunha obra artística, e recoñecer a orde compositiva  do seu ámbito. 

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

3. Analizar e empregar distintos esquemas e ritmos compositivos, e estudar as formas e a súa disposición no 
espazo que se vai compoñer. 

4. Comprender como pode empregarse o peso visual en diversas composicións plásticas. 

5. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,3,4) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivo 1) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 2,3,5) 

 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª AVALIACIÓN 

  FEBREIRO                                                    5   SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.12. A  composición.  Conceptos   
de proporción, ritmo e equilibrio. 

▪ B1.10. Identificar  e  aplicar  os 
conceptos de equilibrio, proporción e 
ritmo en composicións básicas. 

 

▪ EPVAB1.10.1. Analiza, identifica e explica 
oralmente, por escrito e graficamente o 
esquema compositivo básico de obras de arte 
e obras propias atendendo aos conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB1.10.1.1. Realiza práctica buscando e explicando 
oralmente, por escrito e graficamente, elementos dunha 
composición: formato, esquema compositivo, ritmo e 
equilibrio visual en distintas representacións visuais 
sinxelas. 

2
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▪ EPVAB1.10.2. Realiza composicións básicas   
con diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.10.2.1. Realiza práctica dunha composición con 
formas xeométricas básicas, seguindo as indicacións dadas 
por escrito para esta, sobre tipo de formato e esquema 
compositivo sinxelo a utilizar. 

▪ EPVAB1.10.2.2. Realiza práctica dunha composición con 
formas xeométricas básicas, seguindo as indicacións dadas 
por escrito sobre tipo de ritmo e método de equilibrio 
sinxelo dos pesos visuais, a seguir nesta. 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

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

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.5.1.3. Realiza práctica repetindo algunha das 
composicións sinxelas, anteriormente propostas na unidade; 
pero agora utilizando as técnicas gráfico-plásticas, 
consideradas máis axeitadas para estas. 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ ECC 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.5.6.1. Realiza práctica dunha composición 
tridimensional, a base de materiais reciclados de consumo 
básico, utilizando elementos cilíndricos e prismáticos, e 
intenta resaltar as súas calidades gráfico-plásticas. 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ ECC ▪ EPVAB1.5.7.1. Mantén o seu espazo de traballo e material 
nun estado aceptable e máis ben ordenado, e tráeo case 
sempre á aula cando se necesita. 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B2.14. Linguaxe  multimedia   como 
ferramenta de traballo. 

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

 

▪ EPVAB2.11.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de 
forma axeitada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.11.1.5. Ampla coñecementos do aprendido, 
mediante o uso das TIC. Realiza práctica buscando en 
internet unha obra sinxela e pegándoa nun programa de 
debuxo como Paint.net; logo traza sobre ela con liñas de cor 
o esquema compositivo sinxelo e o esquema do tipo de ritmo 
compositivo. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 6: 

DEBUXO XEOMÉTRICO. 
 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Coñecer  lugares  xeométricos  e   definilos: circunferencia, mediatriz, bisectriz, mediana, esfera, etc. 

2. Coñecer  e  debuxar  os principais trazados xeométricos e utilizalos en composicións de debuxo técnico e 
artístico. 

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

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

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

6. Identificar e empregar as formas poligonais, curvas e tanxencias nas composicións plásticas. 

7. Apreciar a importancia do debuxo técnico na construción, no deseño e na arte. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,5,6,7) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 2,6,7) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

TEMPORALIZACIÓN:  3ª AVALIACIÓN 

MARZO-ABRIL                                             12  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.13. Posicións relativas das rectas. 
Rectas paralelas e perpendiculares. 

▪ B3.12. Construír  distintos   tipos  de  
rectas, utilizando a escuadra e o 
cartabón, despois de repasar 
previamente estes conceptos.  

▪ EPVAB3.12.1. Traza     rectas   paralelas,  
transversais  e perpendiculares a outra dada, 
utilizando escuadra e cartabón, con suficiente 
precisión. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.12.1.1. Realiza práctica con rectas paralelas e 
perpendiculares, trazadas con regra e compás e con escuadra 
e cartabón, con precisión e limpeza aceptables. 
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▪ b 

▪ f 

▪ n 

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

▪ B3.1. Coñecer  lugares  xeométricos   
e definilos. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ EPVAB3.1.1.1. Define oralmente ou por escrito e explica 
graficamente co seu trazado os exemplos máis comúns 
básicos e sinxelos de lugares xeométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, e rectas paralelas). 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ TIC ▪ EPVAB3.2.1.1. Busca, identifica e clasifica oralmente ou 
por escrito, en imaxes da natureza, da arte, da xardinaría e da 
arquitectura, tipos de polígonos: regulares e irregulares; e o 
seu nome en función do número de lados. 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

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

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

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

▪ CMCCT ▪ CL ▪ EPVAB3.3.1.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
construción de polígonos regulares dado o lado, para: 
triángulo equilátero, cadrado, pentágono hexágono, 
heptágono e octógono,  con precisión e limpeza aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.14. Construción de polígonos 
regulares inscritos nunha 
circunferencia. construción de 
polígonos estrelados. 

▪ B3.13. Estudar a construción de 
polígonos regulares e de polígonos 
estrelados, inscritos nunha 
circunferencia. 

▪ EPVAB3.13.1. Constrúe   correctamente   
polígonos regulares e polígonos estrelados de 
ata oito lados, inscritos nunha circunferencia. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.13.1.1.  Realiza práctica para coñecer e aprender a 
construción de polígonos regulares e estrelados, inscritos 
nunha circunferencia, para: triángulo equilátero, cadrado, 
pentágono hexágono, heptágono e octógono; con  precisión e 
limpeza aceptables.  

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.15. Aplicación  do  teorema de 
Thales á construción de polígonos 
regulares. 

▪ B3.14. Estuda a aplicación do 
teorema de Thales, á construción 
xenérica de polígonos regulares. 

 

▪ EPVAB3.14.1. Constrúe    correctamente 
aplicando o teorema de Thales, polígonos 
regulares de ata oito lados, polo método 
xenérico dada a circunferencia circunscrita ou 
dado o seu lado. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CL ▪ EPVAB3.14.1.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
construción xenérica de polígonos regulares de ata oito 
lados, aplicando o teorema de Thales, tanto polo método de 
dada a circunferencia circunscrita, como polo método de 
dado o seu lado; con precisión e limpeza aceptables.  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

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

 

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

▪ CMCCT ▪ CL 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.4.1.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
resolver correctamente, os casos básicos e sinxelos de 
tanxencias e enlaces entre circunferencias, utilizando 
correctamente e con precisión aceptable as ferramentas. 

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

▪ CAA ▪ CL 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.4.2.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
resolver correctamente, os casos básicos e sinxelos de 
tanxencias e enlaces entre rectas e circunferencias, 
utilizando correctamente e con precisión aceptable as 
ferramentas. 

▪ EPVAB3.4.3. Executa composicións propias 
aplicando os conceptos e trazados de 
tanxencias e enlaces e coñece o trazado de 
enlaces de arcos de circunferencia sobre unha 
liña poligonal. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.4.3.1. Realiza práctica dunha composición propia, 
onde se resolvan casos básicos e sinxelos de tanxencias e 
enlaces, con precisión aceptable e criterios artísticos. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

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

 

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

▪ CMCCT ▪ CL ▪ EPVAB3.5.1.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
trazar correctamente un óvalo regular coñecido o eixe maior, 
con precisión e limpeza aceptables. 
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▪ EPVAB3.5.2. Constrúe  correctamente   un 
ovoide regular coñecido o eixo menor. 

▪ CMCCT ▪ CL ▪ EPVAB3.5.2.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
trazar correctamente un ovoide regular coñecido o eixe 
menor, con precisión e limpeza aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ o 

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

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

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

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.6.1.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
trazar correctamente varios tipos de óvalos e ovoides 
segundo os eixes coñecidos, con precisión e limpeza 
aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.7.1.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
trazar correctamente espirais de 2,3,4 e 5 centros, aplicando 
as condicións das tanxencias e enlaces, con precisión e 
limpeza aceptables. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B3.16. Curvas cónicas. Definición e 
construción. 

▪ B3.15. Coñecer que son e cales son as 
curvas cónicas e os métodos para a 
súa construción. 

▪ EPVAB3.15.1. Identifica as curvas cónicas e 
coñece os métodos para construílas, aplicando 
o concepto de cada unha delas como lugar 
xeométrico. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.15.1.1. Realiza práctica para coñecer e aprender a 
trazar correctamente a elipse, a parábola e a hipérbola, 
aplicando as súas características como lugar xeométrico, con 
precisión e limpeza aceptables. 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

▪ B1.5. Coñecer   e   aplicar   as  
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas. Lapis de grafito e de cor, 
témpera e colaxe. 

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

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB1.5.1.4. Realiza práctica dunha composición sinxela 
a base de formas xeométricas básicas, con distintas técnicas 
gráfico-plásticas: lapis de cores, rotuladores, colaxe, 
témpera; para executar unha escultura móbil con cartón. 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B2.14. Linguaxe   multimedia    como 
ferramenta de traballo.  

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

▪ EPVAB2.11.1. Elabora     documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de 
forma axeitada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.11.1.6. Amplía coñecementos do aprendido, 
mediante o uso das TIC. Realiza práctica facendo espirais no 
ordenador co programa informático Geogebra. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7: 

PROPORCIÓN E ESTRUTURAS 

MODULARES. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Estudar  os  conceptos  de  simetría,  xiro  e  translación, aplicándoos ao deseño de composicións con 
módulos. 

2. Sinalar  diferentes relacións de proporcionalidade entre figuras, manexar escalas gráficas e deseñar redes 
modulares. 

3. Apreciar a importancia da proporción na arte, na arquitectura e noutras manifestacións da contorna,  e 
aplicala ás creacións propias. 

4. Expresarse  con  creatividade  utilizando  as  técnicas  e  os esquemas requiridos, e transmitindo emocións 
ou sentimentos individuais e do grupo. 

 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,2,3) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivo 3) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 1,4) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos 1,2,3) 

TEMPORALIZACIÓN:  3ª AVALIACIÓN 

ABRIL-MAIO                                                  5  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.17. Relacións      de 
proporcionalidade: igualdade, 
simetría e semellanza. 

▪ B3.16. Coñecer  o  concepto de 
proporcionalidade e as aplicacións do 
teorema de Thales e do teorema da 
altura. 

▪ EPVAB3.16.1. Comprende o concepto de 
proporcionalidade e as súas aplicacións no 
teorema de Thales e no teorema da altura. 

▪ CMCCT ▪ CL 

▪ EOE 

▪ EPVAB3.16.1.1. Realiza práctica comprendendo e 
explicando o concepto de proporcionalidade e a súa 
aplicación ao teorema de Thales, teorema da altura e sección 
áurea.  
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B3.8. Redes  modulares:  cadrada  e 
triangular. 

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

▪ B.3.8. Estudar  os  conceptos de 
simetrías, xiros e translacións 
aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.8.1.1. Realiza práctica aplicando os seguintes 
procedementos para obter figuras proporcionais: translación, 
xiro, triangulación, transporte de ángulos, simetría e 
semellanza; aplicándoas a módulos, para obter composicións 
modulares, con precisión e limpeza aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.18. Escalas. Tipos de escalas. ▪ B3.17. Comprender o concepto de 
escala natural, de redución e de 
ampliación. 

▪ EPVAB3.17.1. Comprende  o  concepto  de  
escala natural, de redución e de ampliación e 
o aplica correctamente.   

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CL 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.17.1.1. Realiza práctica na que resolvan os tres 
tipos de problemas que se poden dar coas escalas. Fai 
debuxo sinxelo a escala e identifica a escala á que están 
debuxados algúns obxectos sinxelos. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.13. Composicións modulares. ▪ B1.11. Identifica   e  aplica   os 
conceptos de equilibrio, proporción e 
ritmo en composicións básicas. 

▪ EPVAB1.11.1. Realiza     composicións 
modulares con diferentes procedementos 
gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño 
téxtil, ornamental, arquitectónico ou 
decorativo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.11.1.1. Recoñece por escrito e graficamente sobre 
papel vexetal, o módulo sinxelo como figura básica dunha 
construción modular simple, así como das construcións 
modulares propias. Realiza práctica dunha composición 
modular sinxela. 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

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

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EMP ▪ EPVAB1.5.5.1. Realiza práctica dunha composición sinxela, 
creando con papel recortado, formas xeométricas abstractas, 
compoñéndoas con fins decorativos e combina outras 
técnicas gráfico-plásticas como rotuladores, lapis de cores, 
témperas, etc. 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B2.14.  Linguaxe  multimedia    como 
ferramenta de traballo. 

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

 

▪ EPVAB2.11.1. Elabora      documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de 
forma axeitada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB2.11.1.7. Amplía coñecementos do aprendido, 
mediante o uso das TIC. Realiza práctica dunha composición 
modular dixital cun programa informático como Corel 
Draw. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 8: 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1.  Observar  e  recoñecer  os  recursos  xeométricos  básicos  para representar o espazo tridimensional, e 
valorar a súa importancia. 

2. Utilizar  o  sistema diédrico  e  o  sistema axonométrico, e desenvolver procedementos para representar a 
profundidade espacial en composicións xeométricas. 

3. Comprender o concepto de proxección aplicándoo ao debuxo das vistas de obxectos, entendendo a 
utilidade das anotacións e practicando sobre as tres vistas de obxectos sinxelos partindo da análise das 
súas vistas principais. 

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

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

6. Aplicar os trazados de perspectivas a creacións e valorar o seu uso en representacións artísticas. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 12,3,4,5) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,3,4,5) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivo 6) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivo 6) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos  1,2,3,4,5) 

TEMPORALIZACIÓN:  3ª AVALIACIÓN 

MAIO-XUÑO                                                  12  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

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

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

 

 

▪ EPVAB3.9.2. Coñece  a representación de 
puntos, rectas e figuras planas no sistema 
diédrico. 

▪ CMCCT ▪ CL 

▪ CA 

▪ EPVAB3.9.2.1. Comprende e sabe explicar por escrito o 
concepto de proxección e dos sistemas de representación que 
existen. Realiza práctica de representación de puntos, rectas 
en posicións básicas así como de figuras planas sinxelas no 
sistema diédrico, con precisión e limpeza aceptables. 
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▪ EPVAB3.9.1. Debuxa   correctamente   as  
vistas principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.9.1.1. Realiza práctica debuxando no sistema 
diédrico, as vistas principais de volumes sinxelos e doados 
de ver e identifica os vértices marcados na figura dada, con 
precisión e limpeza aceptables. 

▪ EPVAB3.9.3. Interpreta  e  aplica 
correctamente os elementos básicos de 
normalización. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CL 

▪ TIC 

▪ EPVAB3.9.3.1. Comprende e valora por escrito a 
importancia da normalización e coñece as normas de 
anotación elementais, os seus elementos, sistemas de 
anotación máis importantes e a utilización na realización de 
esbozos.  
Realiza práctica co debuxo do esbozo dunha peza sinxela e 
efectúa a súa anotación de forma bastante correcta. 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.10.1.1. Comprende  e explica oralmente ou por 
escrito, o sistema de representación axonométrico. Realiza 
práctica coa construción da perspectiva cabaleira de volumes 
moi sinxelos, aplicando correctamente os coeficientes de 
redución dados, con precisión e limpeza aceptables. 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.12. Axonometría   isométrica 
aplicada a volumes sinxelos. 

▪ B.3.11. Comprender   e  practicar os 
procesos de construción de 
perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.11.1.1. Realiza  práctica  coa construción da 
perspectiva isométrica de volumes moi sinxelos, realizando 
o seu trazado con precisión e limpeza aceptables. 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B.2.14. Linguaxe    multimedia     
como ferramenta de traballo. 

▪ B.2.11. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais e ser 
capaz de elaborar documentos 
mediante este. 

 

▪ EPVAB2.11.1. Elabora     documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de 
forma axeitada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ TIC 

▪ EMP  

▪ EPVAB2.11.1.8. Amplía coñecementos do aprendido, 
mediante o uso das TIC. Realiza práctica usando un 
programa informático como autocad ou outro dos 
establecidos no libro de texto, para representar unha figura e 
acoutala ou para representar as súas vistas diédricas. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS OU NON INTERIORIZADOS EN 1º DE ESO, POLA PANDEMÍA DO COVID19. 

 
Para o curso 2021-2022, que será cando os alumnos de 1º da ESO do curso 2019-2020, que cursaron Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 1º ESO, cheguen a 3º da ESO e cursarán a continuación da materia citada, xa que en Galicia 

non hai Educación Plástica, Visual e Audiovisual en 2º da ESO, será cando haberá que recuperar e reforzar os contidos non impartidos en 1º da ESO, no curso 2019-2020, polo confinamento sufrido polo alumnado durante a terceira 

avaliación, como consecuencia da pandemia do virus COVID19.  

Estos contidos foron os relativos aos temas correspondentes á terceira avaliación: Tema 5- Trazados Xeométricos, Tema 6- Formas Poligonais e Tema 7- Formas Simétricas. A impartición destes temas cuios obxectivos xerais, contidos, 

criterios de avaliación, estandares de aprendizaxe, correspondencia coas competencias clave e cos elementos transversais, grao mínimo de consecución e instrumentos de avaliación, se especifican no punto” 3.1.- Relacionar aspectos 

curriculares para cada unidade didactica de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 1º de ESO. Secuenciación e Temporalización. ” da presente programación, se realizará como se citou anteriormente, cando cursen a materia de 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 3º de ESO, e ao longo da terceira avaliación, que é cando en terceiro se imparten os contidos directamente relacionados coa materia non vista en 1º da ESO, e xusto antes de ver os contidos 

relativos ao 3º curso da ESO, a modo de introducción dos mesmos; estamos a falar dos temas do 3º curso da ESO, seguintes:  tema 6 - Debuxo Xeométrico  (que se corresponde co tema 5- Trazados Xeométricos e co tema 6- Formas 

Poligonais, de 1º da ESO), tema 7 – Proporción  e Estructuras Modulares ( no que a modo de introducción se verán os conceptos de Formas Simétricas e tipos de simetrías).  

A impartición desta materia correspondente ao curso de 1º da ESO, se  poderá realizar nas propias clases que se utilicen para ver os temas cos que se corresponden de 3º da ESO citados, ou ben si se ve a necesidade por falta de tempo para 

os mesmos, se poderá si o alumnado e os seus pais están de acordo, dar algún día clase pola tarde, fora do horario escolar, ben de forma presencial no centro ou ben de forma telemática mediante vídeo-conferencia, utilizando o programa 

manexado durante a época de confinamento citada, o “Cisco Webex Meeting” ou outro similar, sempre que todo o alumnado conte con ordenadores na casa e conexión a internet.  
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3.3.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES  PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL DE 4º ESO. 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS  EN 3º DE ESO, POLO COVID19. 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: 

AS FORMAS NA NATUREZA. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Observar e analizar as formas na natureza e en reproducións artísticas, diferenciando entre obxectivo e 
subxectivo. 

2. Reproducir formas naturais en creacións artísticas de forma libre. 

3. Coñecer a importancia da realización dun esquema previo ao realizar unha produción e a aplicación das 
leis da composición. 

4. Identificar e ampliar os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo nas composicións. 

5. Identificar e ampliar a cor como ferramenta simbólica e psicolóxica. 

6. Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas. 

7. Valorar a obra de artistas que utilizan as formas naturais nas súas creacións plásticas. Apreciar e coñecer 
os distintos estilos artísticos. Valorar o patrimonio artístico e cultural como un medio de comunicación e 
goce individual e colectivo. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,3,4,5,7) 

Competencia dixital   (Obxectivos 2,6,7) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 1,2,5,6,7) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 2,4,6,7) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos 2,7) 

TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

SETEMBRO-OUTUBRO                                10  SESIÓNS 

 

 

   

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

 

 

 

 

▪ B1.1. A linguaxe plástica e visual na 
creación da composición artística.  

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

▪ EMP 

▪ PV 

 

▪ EPVAB1.1.1.1. Recoñece as partes que compoñen unha 
forma sinxela, comprende a súa estrutura e aprecia as 
relacións básicas entre as partes e as delas coa totalidade. 
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▪ EPVAB1.1.1.2. Diferenza entre representacións obxectivas e 
subxectivas.  
Realiza representacións sinxelas do natural, utilizando 
distintos elementos plásticos. 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.2. Leis da composición.  

▪ B1.3. Leis   da   composición: 
movemento, ritmo e liñas de forza.  

▪ B1.4. Cor   como    ferramenta 
simbólica. 

▪ B1.2. Realizar   obras   plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o 
esforzo de superación que supón o 
proceso creativo. 

 

 

 

▪ EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, 
creando esquemas de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as técnicas con 
precisión. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP 

▪ CA 

 

▪ EPVAB1.2.1.1. Realiza composicións artísticas sinxelas, 
aplicando as leis da composición e creando esquemas de 
movemento e ritmos axeitados. 

▪ EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento 
e as liñas de forza dunha imaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.2.1.  Recoñece  os  factores  e  as   pautas   que 
reflicten o movemento nunha imaxe e identifica as liñas de 
forza e atracción visual da mesma. 

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.3.1. Realiza  obras   plásticas   sinxelas 
cambiándolles o seu significado, utilizando a simboloxía e a 
psicoloxía da cor, mediante a aplicación de diferentes 
soportes e técnicas.   

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.5. Técnicas de expresión gráfico-
plásticas. Experimentación con 
diversos materiais.  

▪ B1.6. Interese pola investigación 
sobre materiais, soportes, técnicas e 
ferramentas con fins concretos, así 
como a utilización das tecnoloxías da 
información nas creación propias.  

▪ B1.7. Iniciativa, creatividade e 
autoesixencia no proceso de 
produción propio. 

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

▪ EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais 
máis axeitados para a realización de 
proxectos artísticos. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB1.3.1.1. Coñece o proceso de creación artística e as 
súas fases e aplícao nas súas producións gráfico-plásticas, 
elixindo os materiais máis axeitados para as mesmas. 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ ECC 

 

▪ EPVAB1.3.2.1. Elixe e utiliza con propiedade os materiais e 
técnicas máis axeitadas en cada caso, nas producións 
gráfico-plásticas propias. 

▪ EPVAB1.3.2.2. Valora as achegas dos seus compañeiros 
como fonte de riqueza e aprendizaxe na creación artística. 

▪ EPVAB1.3.2.3. Mantén o seu espazo de traballo e o seu 
material en bo estado e tráeo a clase cando o necesita para a 
elaboración das prácticas e actividades. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ d 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

 

▪ B1.10. Lectura e  valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos 
soportes.  

▪ B1.11. Análise de distintas obras de 
arte situándoas na época, na técnica e 
no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico. 

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

 

▪ EPVAB1.5.1. Explica,  empregando   unha 
linguaxe axeitada, o proceso de creación 
dunha obra artística, e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como os seus 
elementos compositivos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.5.1.1. Explica de forma axeitada o proceso de 
creación e realización dunha obra artística sinxela, 
analizando os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-
plásticas utilizadas, así como os  elementos compositivos 
que constitúen a súa organización gráfica. 
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▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras 
de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

 

▪ EPVAB1.5.2.1. Valora e analiza obras sinxelas de grandes 
mestres da arte, na interpretación das formas, en distintos 
períodos artísticos. 

 

 

 

LENDA  DE COMPETENCIAS CLAVE:                                                                                                                                                                                                                                                LENDA DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 

CCL                            Competencia lingüística.                                                                                                                                                                                                                                            CL                        Comprensión lectora. 

CMCCT                     Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.                  EOE                      Expresión oral e escrita. 

CD                              Competencia dixital.                      CA                        Comunicación audiovisual. 

CAA                           Competencia aprender a aprender.                      TIC                       Tecnoloxías da información e da comunicación. 

CSC                            Competencias sociais e cívicas.                      EMP                      Emprendemento. 

CSIEE                        Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.                      ECC                      Educación cívica e constitucional.     

CCEC                         Conciencia e expresións culturais.                       PV                         Prevención da violencia.    

                      EV                         Educación e seguridade viaria. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 2: 

A PAISAXE URBANA. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Observar e analizar diferentes paisaxes urbanas. 

2. Usar o debuxo como representación obxectiva no ámbito das artes, a arquitectura, o deseño, a enxeñería e 
o urbanismo. 

3. Coñecer e identificar os principais elementos da perspectiva cónica na representación de paisaxes. 

4. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

5. Realizar composicións artísticas de paisaxes tendo en conta as leis da composición, así como os elementos 
visuais e as técnicas máis axeitadas. 

6. Identifica e recoñece as diferentes linguaxes visuais, apreciando os distintos estilos e tendencias 
arquitectónicas e valorando, respectando e gozando do patrimonio histórico e cultural. 

7. Valorar a achega das cidades e as súas representacións nos distintos períodos ao patrimonio cultural e 
artístico. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,6,7) 

Competencia dixital   (Obxectivos 5,7) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,7) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,5,6,7) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 1,5,6,7) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 2,4,5,7) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos 2,3,5) 

TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

 OUTUBRO-NOVEMBRO                            10  SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

 

▪ B1.1. A linguaxe plástica e visual na 
creación da composición artística. 

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP 

▪ PV 

▪ EPVAB1.1.1.3. Realiza composicións artísticas creativas 
sinxelas, utilizando diferentes elementos da linguaxe plástica 
e visual, experimentando con diversos materiais.  
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▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ n 

 

 

 

 

 

▪ B1.2. Leis da composición. Estrutura 
da forma. 

▪ B1.3. Leis  da  composición: 
movemento, ritmo e liñas de forza.  

▪ B1.4. Cor  como  ferramenta 
simbólica.    

 

 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o 
esforzo de superación que supón o 
proceso creativo. 

▪ EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, 
creando esquemas de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as técnicas con 
precisión. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP 

▪ CA 

▪ EPVAB1.2.1.2. Coñece os elementos compositivos que 
interveñen nunha paisaxe urbana e utiliza elementos 
plásticos sinxelos para acentuar a súa expresividade e 
riqueza visual. 

▪ EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento 
e as liñas de forza dunha imaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.2.2. Realiza composicións artísticas sinxelas, 
aplicando as leis da composición estudadas e creando 
esquemas de movemento e ritmos axeitados. 

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.3.2. Realiza paisaxes urbanas sinxelas e proba a 
cambiarlle o seu significado, representándoos de día e de 
noite ou variándolles as sensacións que os mesmos 
transmiten ao modificarlles a súa cor. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.5. Técnicas de expresión gráfico-
plásticas. Experimentación con 
diversos materiais.  

▪ B1.6. Interese pola investigación 
sobre materiais, soportes, técnicas e 
ferramentas con fins concretos, así 
como a utilización das tecnoloxías da 
información nas creación propias.  

▪ B1.7. Iniciativa, creatividade e 
autoesixencia no proceso de 
produción propio. 

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

▪ EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais 
máis axeitados para a realización de 
proxectos artísticos. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.3.1.2. Realiza composicións artísticas sinxelas, 
elixindo a técnica máis axeitada a unha determinada 
finalidade expresiva básica e predeterminada. 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ ECC 

 

▪ EPVAB1.3.2.3. Utiliza con propiedade os materiais, 
procedementos e técnicas máis axeitadas para representar 
paisaxes en relación ás linguaxes gráfico-plásticas usadas. 

▪ EPVAB1.3.2.4. Mantén o seu espazo de traballo e o seu 
material en bo estado e tráeo a clase cando o precisa para a 
elaboración das prácticas e actividades. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.8. Seguimento do proceso de 
creación: bosquexo, proxecto, 
presentación final e avaliación 
(reflexión propia e avaliación 
colectiva).  

▪ B1.9. Elaboración de proxectos 
plásticos de forma cooperativa. 

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

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ ECC 

 

 

▪ EPVAB1.4.1.1. Aplica tanto nas producións persoais como 
nas grupais o proceso e as fases da creación artística. 

▪ EPVAB1.4.1.2. Respecta as achegas dos seus compañeiros 
tanto en traballos individuais como grupais e tras analizalas, 
estuda a súa integración nos mesmos. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ d 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

 

 

 

 

 

▪ B1.10. Lectura e valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos 
soportes.  

▪ B1.11. Análise de distintas obras de 
arte situándoas na época, na técnica e 
no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico. 

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

 

▪ EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha 
linguaxe axeitada, o proceso de creación 
dunha obra artística, e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como os seus 
elementos compositivos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.5.1.2. Explica de forma axeitada o proceso de 
xeración e realización dunha paisaxe urbana ou rural sinxela, 
analizando os soportes, materiais e técnicas gráfico-plásticas 
para a súa representación. 
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▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras 
de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB1.5.2.2. Valora  e analiza  os elementos que 
interveñen no deseño e configuración estética das 
representacións de paisaxes urbanas en diferentes períodos 
artísticos. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ o 

 

▪ B2.9. Perspectiva cónica central.  

▪ B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 

▪ B2.11. Análise  das  posibilidades da 
posición do punto de vista. 

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

▪ EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas 
frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista 
máis adecuado. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB2.2.4.1. Coñece  os elementos  principais da 
perspectiva cónica e aplícaos en representacións sinxelas, 
elixindo o punto de vista máis adecuado. 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

▪ B4.6. Creación dixital de imaxes. ▪ B4.3. Realizar  composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando interese polos 
avances tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

▪ EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando programas de debuxo por 
computador. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB4.3.1.1. Utiliza  as novas tecnoloxías para realizar 
composicións dixitais creativas sinxelas de paisaxes urbanas 
ou rurais e mostra interese polos avances tecnolóxicos. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 3: 

A FOTOGRAFÍA. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Coñecer os inicios da historia e a evolución da fotografía, así como fotógrafos destacados da historia. 

2. Coñecer e manexar as cámaras fotográficas dixitais e as súas funcións. 

3. Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os seus fundamentos. 

4. Recoñecer  os  principais   xéneros fotográficos: publicitario, de natureza, científico e médico, de 
arquitectura e paisaxe e de prensa. 

5. Desenvolver unha mirada crítica para analizar imaxes realizadas con técnicas clásicas e actuais. 

6. Utilizar a linguaxe dixital e analóxica para realizar obras plásticas. 

7. Utilizar a linguaxe plástica e visual para realizar composicións creativas, individuais e en grupo para 
enriquecer as súas posibilidades de comunicación. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4) 

Competencia dixital   (Obxectivos 2,5,6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,4,5,6,7) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 1,2,3,4,5,7) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 2,6,7) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos 2,3,5)  

TEMPORALIZACIÓN:   1ª  AVALIACIÓN 

 NOVEMBRO                                                 10  SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ e 

▪ l 

▪ n 

▪ o 

 

 

 

 

▪ B4.4. Criterios   estéticos    na 
elaboración de fotografías.  

▪  B4.5. Finalidade   expresiva   das 
imaxes fotoxornalísticas. 

▪ B4.2. Recoñecer os elementos que 
integran as linguaxes audiovisuais e 
as súas finalidades. 

▪ EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, 
tendo en conta criterios estéticos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

 

▪ EPVAB 4.2.2.1. Observa e analiza diferentes fotografías 
sinxelas pertencentes a distintas correntes artísticas. 
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▪ EPVAB4.2.2.2. Realiza fotografías con distintos efectos, 
aproveitando os recursos que ofrecen as cámaras 
fotográficas. 

▪ EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e 
analiza as súas finalidades. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB4.2.3.1. Recompila imaxes de prensa e recoñece e 
aprecia o valor dos xéneros fotográficos nos diferentes 
campos da cultura actual, como o xornalismo, a 
conservación do medioambiente, a publicidade, etc. 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.6. Creación dixital de imaxes. 

▪ B4.8. Desenvolvemento dun proxecto 
persoal. 

▪ B4.3. Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando interese polos 
avances tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

▪ EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando programas de debuxo por 
computador. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB4.3.1.2.  Utiliza programas de computador sinxelos 
para confeccionar fotografías dixitais e mostra interese polos 
avances tecnolóxicos. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.8. Seguimento do proceso de 
creación: bosquexo, proxecto, 
presentación final e avaliación 
(reflexión propia e avaliación 
colectiva).  

▪ B1.9. Elaboración de proxectos 
plásticos de forma cooperativa. 

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

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.4.1.3. Coñece o proceso de creación artística e as 
súas fases e aplícao nas súas producións dixitais de grupo, 
valorando as achegas dos seus compañeiros, como fonte de 
riqueza na creación artística. 

▪ d 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

 

 

 

 

 

▪ B1.10. Lectura e valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos 
soportes.  

▪ B1.11. Análise de distintas obras de 
arte situándoas na época, na técnica e 
no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico. 

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

▪ EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha 
linguaxe axeitada, o proceso de creación 
dunha obra artística, e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como os seus 
elementos compositivos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.5.1.3. Identifica a algúns dos inventores e 
fotógrafos máis importantes da historia da fotografía e 
recoñece a evolución tecnolóxica das cámaras fotográficas. 

▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras 
de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB1.5.2.3. Valora e analiza de forma básica as obras de 
grandes mestres da fotografía, en diferentes períodos 
artísticos, así como os elementos compositivos das súas 
obras. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 4: 

O   CINE   E   OS   MEDIOS   DE 

COMUNICACIÓN. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

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

2. Coñecer a evolución histórica e tecnolóxica da arte cinematográfica e os diferentes xéneros. 

3. Identificar e describir os elementos básicos da linguaxe cinematográfica e os seus valores expresivos. 

4. Aplicar a linguaxe audiovisual a diferentes intencións comunicativas. 

5. Identificar as características dos diferentes medios de comunicación: publicidade, prensa e radio, e 
analizalas de maneira crítica. 

6. Identificar e recoñecer as diferentes linguaxes visuais, apreciando os distintos estilos e tendencias e 
valorando, respectando e gozando do patrimonio histórico e cultural. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencia dixital   (Obxectivo 4)  

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos  2,4,5) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 1,4) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivo  2) TEMPORALIZACIÓN:   1ª AVALIACIÓN 

 NOVEMBRO-DECEMBRO                        10   SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ h 

▪ n 

▪ ñ 

 

 

 

 

 

 

▪ B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. Análise dos 
factores expresivos e a súa 
simboloxía.   

▪ B4.2. Realización dun storyboard. 

▪ B4.1. Identificar os elementos que 
forman a estrutura narrativa e 
expresiva básica da linguaxe 
audiovisual e multimedia, e describir 
correctamente os pasos necesarios 
para a produción dunha mensaxe 
audiovisual, e valorar o labor de 
equipo. 

▪ EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que 
aparecen en películas cinematográficas, 
valorando os seus factores expresivos. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ ECC 

 

 

▪ EPVAB4.1.1.1. Coñece e diferencia os principais xéneros 
cinematográficos.   
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▪ EPVAB4.1.1.2. Comprende os elementos esenciais da 
linguaxe cinematográfica, identificando os diferentes tipos 
de planos e os seus valores expresivos básicos. 

▪ EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo 
de guión para a secuencia dunha película. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ PV 

 

 

▪ EPVAB4.1.2.1. Realiza un storyboard básico e propio sobre 
unha secuencia dunha película ou dun anuncio sinxelo. 

▪ EPVAB4.1.2.2. Coñece o proceso de realización dunha 
película e distingue os diferentes profesionais básicos que 
traballan nela. 

▪ e 

▪ l 

▪ n 

▪ o 

 

 

 

 

▪ B4.3. Estudo de planos, angulacións e 
movementos de cámara no cine.  

▪ B4.4. Criterios estéticos na 
elaboración de fotografías.  

▪ B4.5. Finalidade expresiva das 
imaxes fotoxornalísticas. 

▪ B4.2. Recoñecer os elementos que 
integran as linguaxes audiovisuais e 
as súas finalidades. 

▪ EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas 
nas que identifica e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de cámara. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

 

 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

 

 

 

▪ EPVAB4.2.1.1. Identifica os distintos tipos de planos, 
angulacións e movementos de cámara básicos, en diferentes 
películas cinematográficas sinxelas. 

▪ EPVAB4.2.1.2 Comprende as características e a relación 
entre o desenvolvemento da tecnoloxía e a evolución do 
cinema e os medios de comunicación: prensa, radio, 
televisión e publicidade. 

▪ EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e 
analiza as súas finalidades. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB4.2.3.2. Realiza  creacións   dixitais  sinxelas 
relacionadas cos medios de comunicación: anuncios 
publicitarios, xornais, podcast, gravacións de escenas. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ n 

▪ o 

▪ B4.9. Análise crítica da linguaxe 
publicitaria. 

▪ B4.4. Amosar unha actitude crítica 
ante as necesidades de consumo 
creadas pola publicidade, rexeitando 
os elementos desta que supoñan 
discriminación sexual, social ou 
racial. 

 

▪ EPVAB4.4.1. Analiza      elementos 
publicitarios cunha actitude crítica desde o 
coñecemento dos elementos que os 
compoñen. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB4.4.1.1. Analiza e argumenta de forma crítica, os 
códigos básicos dos medios de comunicación. 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.2. Leis da composición. 

▪ B1.4. Cor   como    ferramenta 
simbólica. 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o 
esforzo de superación que supón o 
proceso creativo. 

 

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.3.3. Entende a simboloxía básica da cor e realiza 
composicións plásticas dixitais, modificando a cor para 
cambiar o seu significado. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.8. Seguimento do proceso de 
creación: bosquexo, proxecto, 
presentación final e avaliación 
(reflexión propia e avaliación 
colectiva).  

▪ B1.9. Elaboración de proxectos 
plásticos de forma cooperativa. 

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

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.4.1.4. Coñece o proceso de creación artística e as 
súas fases e aplícao nas súas producións persoais e de grupo. 
Valora as achegas dos seus compañeiros como fonte de 
riqueza na creación artística. 
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▪ d 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

 

 

 

 

▪ B1.10. Lectura e valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos 
soportes.  

▪ B1.11. Análise de distintas obras de 
arte situándoas na época, na técnica e 
no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico. 

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

▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras 
de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 

 

▪ EOE 

▪ TIC 

 

 

▪ EPVAB1.5.2.4. Coñece  a  orixe  do  cinema e valora a súa 
evolución ao longo da historia. 

 

▪ EPVAB1.5.2.5. Aprecia os estilos básicos de cada época e a 
súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 5: 

FUNDAMENTOS DO DESEÑO. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Valorar a importancia do deseño no mundo actual e diferenciar os posibles campos de aplicación. 

2. Identificar e analizar as características funcionais do deseño. 

3. Describir e aplicar a expresividade dos elementos plásticos no deseño, utilizando formas xeométricas 
básicas e estruturas modulares. 

4. Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos, a procesos do deseño. 

5. Extraer os elementos básicos da estrutura da linguaxe do deseño. 

6. Fomentar a creatividade nas composicións técnicas e expresivas do deseño. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,5) 

Competencia dixital   (Obxectivos 1,3,4) 

Aprender a aprender   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos 1,3) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos 3,4,6) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos  1,3,5,6) 

TEMPORALIZACIÓN:    2 ª AVALIACIÓN 

  XANEIRO                                                      9   SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ l 

 

 

 

▪ B3.1. Análise das linguaxes visuais 
cotiás (arte, deseño, publicidade, 
etc.).  

▪ B3. 2. Fases do proceso de deseño.  

▪ B3.3. Análise da estética e a 
funcionalidade do deseño industrial 
de obxectos.  

▪ B3.4. Análise da estética e 
funcionalidade do feísmo 
arquitectónico. 

 

▪ B3.1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e as formas do 
seu ámbito cultural, con sensibilidade 
cara ás súas calidades plásticas, 
estéticas e funcionais, e apreciar o 
proceso de creación artística, en obras 
propias e alleas, e distinguir e valorar 
as súas fases. 

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

 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ CA 

 

▪ EPVAB3.1.1.1. Observa e recoñece as modalidades e as 
funcións do deseño.   
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▪ EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos 
da contorna na súa vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, manexando a 
linguaxe visual e verbal.   

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB3.1.2.1. Valora e analiza os elementos visuais do 
deseño: punto, liña, plano, textura e cor; e as súas 
aplicacións básicas nas composicións artísticas. 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

 

▪ B3.5. Campos de aplicación do 
deseño. 

▪ B3.2. Identificar os elementos que 
forman a estrutura da linguaxe do 
deseño. 

▪ EPVAB3.2.1. Identifica e clasifica obxectos 
en función da familia ou a rama do deseño. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.2.1.1. Identifica e distingue as características 
básicas dos diferentes campos do deseño.  

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B3.6. Deseño de composicións 
modulares utilizando trazados 
xeométricos. 

▪ B3.8. Secuenciación e elaboración de 
proxectos creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

▪ B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño.  

▪ B3.10. Planificación dun proxecto 
artístico. 

▪ B3.3. Realizar   composicións 
creativas que evidencien as calidades 
técnicas e expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás áreas, e 
valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

 

 

 

 

 

▪ EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de 
deseño e composicións modulares utilizando 
as formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 

 

 

 

 

▪ EMP 

 

 

 

 

 

▪ EPVAB3.3.1.1. Recoñece a importancia das formas básicas: 
círculo, triángulo, cadrado e figuras compostas sinxelas do 
deseño. 

 

▪ EPVAB3.3.1.2. Entende e realiza composicións modulares 
sinxelas e comprende os seus efectos visuais sobre o deseño. 

 

▪ EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas 
e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.3.1. Recoñece a importancia da experimentación 
no proceso de realización dun deseño e aplica este 
coñecemento en producións sinxelas propias. 

▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB3.3.4.1. Coñece e utiliza aplicacións sinxelas das 
novas tecnoloxías na creación dun deseño. 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos artísticos e respecta 
o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ ECC 

 

▪ EPVAB3.3.5.1. Coñece o proceso de creación artística e as 
súas fases e aplícao na realización de sinxelos proxectos 
persoais. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.1. A linguaxe plástica e visual na 
creación da composición artística. 

▪ B1.5. Técnicas de expresión gráfico-
plásticas. Experimentación con 
diversos materiais. 

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

 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

▪ EMP 

▪ PV 

▪ EPVAB1.1.1.4. Realiza distintos deseños sinxelos, 
combinando os elementos básicos da linguaxe plástica e 
aprecia os seus valores expresivos. Utiliza para as súas 
composicións diferentes materiais e técnicas. 
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▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.4. Cor  como   ferramenta 
simbólica. 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o 
esforzo de superación que supón o 
proceso creativo. 

 

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.3.3. Entende a simboloxía da cor e realiza 
composicións plásticas dixitais sinxelas, modificando a cor 
para cambiar o seu significado. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 6: 

DESEÑO GRÁFICO. 
 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Recoñecer e valorar os diferentes campos do deseño gráfico: imaxe corporativa, comunicación visual, 
deseño editorial, etc. 

2. Aplicar os elementos e as destrezas plásticas para transmitir ideas mediante deseños gráficos. 

3. Identificar elementos propios da representación xeométrica en obras artísticas e deseños, e aplícaos nas 
súas creacións. 

4. Utiliza a linguaxe plástica e visual para realizar composicións creativas individuais ou en grupo, para 
enriquecer as súas posibilidades de comunicación. 

5. Usa o debuxo como representación obxectiva no ámbito do deseño gráfico. 

6. Elabora unha composición sobre a base duns obxectivos prefixados e autoavalia o proceso de realización. 

Comunicación lingüística  (Obxectivos  1,4,6) 

Competencia dixital   (Obxectivos  1,3) 

Aprender a aprender   (Obxectivos  1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos  1,2,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos  1,2) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos  2,3,4,6) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos  3,5)  

TEMPORALIZACIÓN:     2ª AVALIACIÓN 

 FEBREIRO-MARZO                                    11   SESIÓNS 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ l 

 

 

 

▪ B3.1. Análise das linguaxes visuais 
cotiás (arte, deseño, publicidade, 
etc.).  

▪ B3. 2. Fases do proceso de deseño.  

▪ B3.3. Análise da estética e a 
funcionalidade do deseño industrial 
de obxectos.  

▪ B3.4. Análise da estética e 
funcionalidade do feísmo 
arquitectónico. 

▪ B3.1. Percibir   e    interpretar 
criticamente as imaxes e as formas do 
seu ámbito cultural, con sensibilidade 
cara ás súas calidades plásticas, 
estéticas e funcionais, e apreciando o 
proceso de creación artística, en obras 
propias e alleas, e distinguir e valorar 
as súas fases. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ CA 

▪ EPVAB3.1.1.2.  Observa   e   recoñece   as    diferentes 
aplicacións do deseño gráfico, na comunicación visual. 
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▪ EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos 
da contorna na súa vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, manexando a 
linguaxe visual e verbal.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB3.1.2.2.  Valora  e  analiza  os  elementos visuais do 
deseño gráfico e as súas aplicacións, entre elas o 
funcionamento do deseño editorial.  

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B3.5. Campos de aplicación do 
deseño. 

▪ B3.2. Identificar os elementos que 
forman a estrutura da linguaxe do 
deseño. 

▪ EPVAB3.2.1. Identifica e clasifica obxectos 
en función da familia ou a rama do deseño. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.2.1.2. Identifica e distingue as características dos 
diferentes campos do deseño gráfico e indica a área do 
deseño a que pertencen, nos distintos terreos da 
comunicación. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B3.7. Compoñentes da imaxe 
corporativa: nome, cor, tipografía, 
logotipo, deseño, etc.  

▪ B3.8. Secuenciación e elaboración de 
proxectos creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

▪ B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño.  

▪ B3.10. Planificación dun proxecto 
artístico. 

▪ B3.3. Realizar   composicións 
creativas que evidencien as calidades 
técnicas e expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás áreas, e 
valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

 

 

 

▪ EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de 
realización da imaxe corporativa dunha 
empresa. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.2.1. Valora a importancia da imaxe corporativa 
para o mundo empresarial e utilízao nas súas composicións, 
segundo as fases de realización da imaxe corporativa. 

▪ EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas 
e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.3.2. Realiza deseños creativos sinxelos de 
logotipos, envases, revistas e páxinas web. Valorando o 
traballo organizado en secuencias. 

▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.3.4.2. Utiliza  programas  informáticos  sinxelos na 
creación dos seus deseños gráficos. 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos artísticos e respecta 
o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.5.2. Coñece o proceso de creación artística e as 
súas fases e aplícao nos seus proxectos de deseño, dun 
edificio arquitectónico sinxelo e dunha páxina web; 
valorando as achegas dos seus compañeiros como fonte de 
riqueza na creación artística. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ o 

 

 

 

▪ B2.1. Utensilios de debuxo técnico: 
estudo e manexo.  

▪ B2.2. Trazados    xeométricos: 
cuadriláteros, polígonos regulares e 
división da circunferencia.  

▪ B2.3. Tanxencias e enlaces.  

▪  B2.4. Aplicación dos procedementos 
de trazado de cuadriláteros, 
polígonos, tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos xeométricos. 

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

 

 

 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ EMP 

▪ EV 

 

▪ EPVAB2.1.2.1. Coñece o trazado de formas xeométricas 
como triángulos, cuadriláteros e polígonos, resolvendo 
problemas sinxelos, utilizando os materiais de debuxo 
técnico con precisión, para crear deseños persoais sinxelos 
de logotipos, de comunicación visual, etc. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB2.1.3.1. Coñece o trazado de formas xeométricas 
como: óvalos, ovoides, espirais, tanxencias e enlaces e 
aplícaos á creación dos seus deseños persoais. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ EMP 

▪ EV 

▪ EPVAB2.1.4.1. Valora a importancia do coñecemento dos 
desenvolvementos poliédricos sinxelos, na construción e no 
deseño de embalaxes. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7: 

DESEÑO PUBLICITARIO. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Ser crítico coa información difundida polas mensaxes publicitarias en calquera soporte. 

2. Distinguir os elementos do deseño publicitario e os diversos soportes: papel, televisión, páxinas web, etc. 

3. Crear deseños con fins publicitarios destinados á sociedade actual e baseados en elementos plásticos 
coñecidos. 

4. Extraer os elementos básicos da estrutura da linguaxe do deseño publicitario. 

5. Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos, no proceso do deseño publicitario. 

  

Comunicación lingüística  (Obxectivos 1,2,3,4) 

Competencia dixital   (Obxectivos  2,3,5) 

Aprender a aprender   (Obxectivos  1,2,3,4,5) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos  1,2,3,4) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos  1,3,4) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos  1,3,4,5) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos   2,3,5)  

TEMPORALIZACIÓN:    2ª   AVALIACIÓN 

  MARZO                                                      11   SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ n 

 

 

 

▪ B1.2. Leis da composición.  

▪ B1.3. Leis da composición: 
movemento, ritmo e liñas de forza. 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o 
esforzo de superación que supón o 
proceso creativo. 

  

▪ EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, 
creando esquemas de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as técnicas con 
precisión. 

 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP 

▪ CA 

▪ EPVAB1.2.1.3.  Coñece  e   identifica   os   elementos 
fundamentais que interveñen nunha mensaxe publicitaria: 
titular, texto, imaxe e elementos da firma. 
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▪ EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento 
e as liñas de forza dunha imaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.2.3. Observa  e  comprende  a  estrutura 
compositiva das mensaxes publicitarias sinxelas; 
recoñecendo esquemas compositivos, ritmos e liñas de forza. 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ l 

 

 

 

▪ B3.1. Análise das linguaxes visuais 
cotiás (arte, deseño, publicidade, 
etc.).  

▪ B3. 2. Fases do proceso de deseño.  

▪ B3.3. Análise da estética e a 
funcionalidade do deseño industrial 
de obxectos.  

▪ B3.4. Análise  da  estética e 
funcionalidade do feísmo 
arquitectónico. 

 

▪ B3.1. Percibir   e    interpretar 
criticamente as imaxes e as formas do 
seu ámbito cultural, con sensibilidade 
cara ás súas calidades plásticas, 
estéticas e funcionais, e apreciando o 
proceso de creación artística, en obras 
propias e alleas, e distinguir e valorar 
as súas fases. 

 

 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ CA 

▪ EPVAB3.1.1.3. Observa e analiza os fundamentos básicos 
da publicidade. 

 

▪ EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos 
da contorna na súa vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, manexando a 
linguaxe visual e verbal.   

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ EV 

▪ EPVAB3.1.2.3. Coñece e distingue os principais medios, 
estilos, soportes e formatos publicitarios. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ i 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B3.8. Secuenciación e elaboración de 
proxectos creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

▪ B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño.  

▪ B3.10. Planificación dun proxecto 
artístico. 

▪ B3.3. Realizar composicións 
creativas que evidencien as calidades 
técnicas e expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás áreas, e 
valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

 

 

▪ EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas 
e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.3.3. Realiza composicións creativas sinxelas con 
distintos estilos publicitarios básicos e diferentes técnicas. 

▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.3.4.3. Coñece e utiliza as novas tecnoloxías para a 
creación de deseños publicitarios sinxelos propios. 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos artísticos e respecta 
o realizado por compañeiros e compañeiras 

 

 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.5.3. Planifica os pasos a seguir na realización de 
deseños publicitarios  sinxelos, valorando a experimentación 
no proceso de realización. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

▪ B4.7. Deseño   dun   proxecto 
publicitario. 

▪ B4.3. Realizar     composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando interese polos 
avances tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

 

▪ EPVAB4.3.2. Proxecta   un   deseño 
publicitario utilizando os elementos da 
linguaxe gráfico-plástica. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB4.3.2.1. Realiza  deseños   publicitarios sinxelos 
empregando os elementos necesarios. 
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ n 

▪ o 

 

▪ B4.9. Análise crítica da linguaxe 
publicitaria. 

▪ B4.4. Amosar unha actitude crítica 
ante as necesidades de consumo 
creadas pola publicidade, rexeitando 
os elementos desta que supoñan 
discriminación sexual, social ou 
racial. 

 

▪ EPVAB4.4.1. Analiza elementos 
publicitarios cunha actitude crítica desde o 
coñecemento dos elementos que os 
compoñen. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ ECC 

▪ PV 

 

 

▪ EPVAB4.4.1.2. Recoñece os tópicos e os roles que utiliza a 
publicidade e aprecia a súa importancia para acadar fins 
solidarios e sociais. 

 

 

▪ EPVAB4.4.1.3. Analiza anuncios publicitarios sinxelos 
cunha actitude crítica. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 8: 

DESEÑO POR COMPUTADOR. 
 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Recoñecer as posibilidades das imaxes dixitais como medio de produción de obras artísticas, educativas, 
de deseño, etc; e identificar as súas posibilidades de modificación, distribución e aplicación. 

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

3. Coñecer as posibilidades do campo do deseño por computador. 

4. Practicar as destrezas dixitais para a creación e a transformación de imaxes fixas por computador. 

5. Manexar as posibilidades de programas sinxelos de tratamento de imaxes e programas de animación. 

Comunicación lingüística  (Obxectivo  1) 

Competencia dixital   (Obxectivos   1,2,3,4,5) 

Aprender a aprender   (Obxectivos  1,2,3,4,5) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos  1,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos  3,5) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos  1,2,4,5) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos  2,3,4,5) 

TEMPORALIZACIÓN:    3ª  AVALIACIÓN 

 ABRIL                                                             9   SESIÓNS 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ i 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B3.8. Secuenciación e elaboración de 
proxectos creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

▪ B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño.  

▪ B3.10. Planificación dun proxecto 
artístico. 

▪ B3.3. Realizar    composicións 
creativas que evidencien as calidades 
técnicas e expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás áreas, e 
valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

  

 

 

 

▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

  

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

 

 

 

 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

 

 

 

 

 

 

▪ EPVAB3.3.4.4. Coñece as principais ferramentas dalgúns 
programas de tratamento de imaxes e aplícaas nas súas 
creacións.  
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▪ EPVAB3.3.4.5. Coñece algúns programas básicos de 
creación de imaxes vectoriais e utilízaos para facer  sinxelos 
proxectos artísticos. 

▪ EPVAB3.3.4.6. Coñece algún programa básico de animación 
e as súas ferramentas principais e utilízaos para facer os seus 
propios e sinxelos proxectos artísticos. 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos artísticos e respecta 
o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.5.4. Realiza proxectos dixitais sinxelos en grupo, 
planificando a tarefa e valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B4.6. Creación dixital de imaxes. 

▪ B4.8. Desenvolvemento dun proxecto 
persoal. 

▪ B4.3. Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando interese polos 
avances tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

 

 

 

 

▪ EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando programas de debuxo por 
computador. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

 

 

 

 

 

▪ EPVAB4.3.1.3. Coñece as características básicas da imaxe 
dixital: resolución, modos de cor, formatos e utilízaos para 
modificar imaxes e crear composicións sinxelas con 
diferentes soportes tecnolóxicos. 

▪ EPVAB4.3.1.4. Coñece e diferencia as aplicacións da imaxe 
dixital: infografías, animacións, videoxogos. 

▪ EPVAB4.3.1.5. Elabora imaxes dixitais sinxelas, segundo o 
esquema do proceso de creación e utilizando programas 
informáticos sinxelos  de tratamento de imaxes, de creación 
de imaxes vectoriais e de animación. 

▪ EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal 
seguindo o esquema do proceso de creación. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 

▪ CL 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB4.3.3.1. Realiza un proxecto colaborativo sinxelo 
para crear un stopmotion, utilizando programas axeitados e 
respectando o traballo dos seus compañeiros. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ n 

▪ o 

▪ B4.9. Análise crítica da linguaxe 
publicitaria. 

▪ B4.4. Amosar unha actitude crítica 
ante as necesidades de consumo 
creadas pola publicidade, rexeitando 
os elementos desta que supoñan 
discriminación sexual, social ou 
racial. 

 

▪ EPVAB4.4.1. Analiza        elementos 
publicitarios cunha actitude crítica desde o 
coñecemento dos elementos que os 
compoñen. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB4.4.1.4. Analiza de forma crítica a influencia do 
retoque de imaxes no cinema e na publicidade. 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.4. Cor  como   ferramenta 
simbólica. 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o 
esforzo de superación que supón o 
proceso creativo. 

 

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ EPVAB1.2.3.4. Coñece e aplica as ferramentas de 
programas sinxelos de tratamento de imaxes, necesarias para 
cambiar o significado dunha imaxe por medio da cor. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 9: 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Usa o debuxo como representación obxectiva no ámbito das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñería. 

2. Distinguir e identificar os diferentes tipos de proxección e os sistemas de representación espacial: sistema 
diédrico, sistema axonométrico, perspectiva isométrica e perspectiva cabaleira e perspectiva cónica. 

3. Representar sólidos nos sistemas diédrico e axonométrico,(en isométrica e en cabaleira). 

4. Diferenciar a perspectiva cónica frontal da oblicua. 

5. Representar en perspectiva cónica figuras dadas en diédrico. 

6. Representa trazos xeométricos e pezas sinxelas a través de ferramentas tecnolóxicas. 

Comunicación lingüística  (Obxectivo  2)  

Competencia dixital   (Obxectivos  2,3,4,5,6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos  1,2,3,4,5,6) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos  1,2,3,4,5)  

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos  3,5) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos  1,3,5,6) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos  1,2,3,4,5,6) 

TEMPORALIZACIÓN:   3 ª AVALIACIÓN 

  ABRIL-MAIO                                              13  SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ d 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

 

▪ B1.10. Lectura e valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos 
soportes.  

▪ B1.11. Análise de distintas obras de 
arte situándoas na época, na técnica e 
no estilo aos que pertencen. 
Valoración do patrimonio artístico. 

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

▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras 
de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EPVAB1.5.2.6.  Analiza imaxes sinxelas pertencentes a 
distintos períodos artísticos e comprende a perspectiva 
utilizada en cada unha, valorando os medios empregados. 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ o 

▪ B2.1. Utensilios de debuxo técnico: 
estudo e manexo.  

▪ B2.2. Trazados xeométricos: 
cuadriláteros, polígonos regulares e 
división da circunferencia.  

▪ B2.4. Aplicación dos procedementos 
de trazado de cuadriláteros, 
polígonos, tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos xeométricos.    

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

▪ EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo 
descritivo do perceptivo.    

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ ECC 

▪ PV 

▪ EPVAB2.1.1.1. Observa diferentes imaxes diferenciando o 
debuxo descritivo do perceptivo. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B2.5. Interpretación das pezas a 
través das súas vistas diédricas.  

▪ B2.6. Trazado, medidas e posición 
correctas das vistas de pezas sinxelas. 
Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man 
alzada e con utensilios de debuxo 
técnico.  

▪ B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición 
dos eixes e coeficiente de redución. 
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. 
Escalas.  

▪ B2.8. Sistema axonométrico: 
isometría. Posición dos eixes. Liñas 
vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas.  

▪ B2.9. Perspectiva cónica central.  

▪ B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 

▪ B2.11. Análise das posibilidades da 
posición do punto de vista. 

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

 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

 

 

▪ TIC 

 

 

 

 

▪ EPVAB2.2.1.1. Identifica e comprende os diferentes tipos de 
proxeccións e a súa utilización polos correspondentes 
sistemas de representación. 

▪ EPVAB2.2.1.2. Distingue   e   comprende   formas 
tridimensionales sinxelas, a partir das súas vistas principais.  

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ TIC ▪ EPVAB2.2.2.1. Recoñece as vistas principais de formas 
tridimensionales sinxelas e é capaz de debuxalas a partir de 
figuras sinxelas.  

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EMP ▪ EPVAB2.2.3.1. Entende e utiliza o sistema axonométrico 
(perspectivas isométricas e perspectivas cabaleiras), para 
representar volumes sinxelos. 

▪ EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas 
frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista 
máis adecuado. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ EPVAB2.2.4.2. Coñece os elementos fundamentais da 
perspectiva cónica e diferenza en imaxes a perspectiva 
cónica frontal da oblicua. 

▪ EPVAB2.2.4.3. Representa en perspectiva cónica frontal e 
oblicua figuras sinxelas dadas en diédrico. 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ o 

 

▪ B2.12. Debuxo asistido por 
computador. Trazado de pezas planas 
e tridimensionais sinxelas 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ TIC ▪ EPVAB2.3.1.1. Utiliza programas informáticos sinxelos para 
a realización de perspectivas de interior ou exterior de 
espazos básicos e sinxelos. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 10: 

DEBUXO TÉCNICO INDUSTRIAL. 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Coñecer e valorar o deseño industrial e as súas aplicacións, así como realizar os seus propios deseños. 

2. Valorar a importancia da normalización, as escalas e as anotacións no deseño industrial. 

3. Aplicar os coñecementos do sistema diédrico na realización de esbozo de pezas sinxelas. 

4. Aplicar os coñecementos do sistema axonométrico (isometrías e cabaleiras) na realización de esbozo de 
pezas sinxelas. 

5. Aplicar os coñecementos da perspectiva cónica na realización de esbozo de pezas sinxelas para a súa 
interpretación. 

6. Representar trazos xeométricos e pezas sinxelas a través de ferramentas tecnolóxicas. 

7. Elaborar un deseño sobre a base duns obxectivos prefixados e autoavaliar o proceso de realización. 

 

Comunicación lingüística  (Obxectivos  1,2) 

Competencia dixital   (Obxectivos  1,6) 

Aprender a aprender   (Obxectivos  1,2,3,4,5,6,7) 

Conciencia e expresións culturais   (Obxectivos  1,2,3,4,5) 

Competencias sociais e cívicas   (Obxectivos  1,2) 

Sentido de iniciativa e espírito  emprendedor   (Obxectivos  1,7) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
(Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7)  

TEMPORALIZACIÓN:    3 ª AVALIACIÓN 

   XUÑO                                                          9    SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B3.8. Secuenciación e elaboración de 
proxectos creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

▪ B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño.  

▪ B3.10. Planificación dun proxecto 
artístico. 

  

▪ B3.3. Realizar composicións 
creativas que evidencien as calidades 
técnicas e expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás áreas, e 
valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

 

 

 

▪ EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas 
e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ EMP 

▪ ECC 

 

 

▪ EPVAB3.3.3.4.  Valora o deseño industrial e a utilidade de 
diversos obxectos. 
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▪ EPVAB3.3.3.5. Realiza composicións creativas e funcionais 
sinxelas, adaptadas a diferentes áreas do deseño: como un 
vaso ou unha marquesiña. 

▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB3.3.4.7. Utiliza programas informáticos sinxelos na 
creación dos seus propios proxectos de deseño industrial. 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos artísticos e respecta 
o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB3.3.5.5. Planifica e organiza os pasos a seguir na 
realización dos seus proxectos artísticos e deseños 
industriais. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ o 

 

▪ B2.1. Utensilios de debuxo técnico: 
estudo e manexo.  

▪ B2.2. Trazados    xeométricos: 
cuadriláteros, polígonos regulares e 
división da circunferencia.  

▪ B2.3. Tanxencias e enlaces.  

▪ B2.4. Aplicación dos procedementos 
de trazado de cuadriláteros, 
polígonos, tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos xeométricos. 

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

 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EMP ▪ EPVAB2.1.3.2. Analiza deseños realizados con formas 
xeométricas e realiza composicións con trazados 
xeométricos sinxelos utilizando con precisión os materiais 
de debuxo técnico. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 

▪ EMP 

▪ EV 

 

 

 

▪ EPVAB2.1.4.2. Recoñece a importancia da normalización no 
debuxo técnico industrial. 

▪ EPVAB2.1.4.3. Coñece os distintos tipos de escalas e 
anotacións básicas e aplícaos correctamente nas vistas de 
pezas sinxelas. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ o 

 

 

▪ B2.5. Interpretación das pezas a 
través das súas vistas diédricas.  

▪ B2.6. Trazado, medidas e posición 
correctas das vistas de pezas sinxelas. 
Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man 
alzada e con utensilios de debuxo 
técnico.  

▪ B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición 
dos eixes e coeficiente de redución. 
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. 
Escalas.  

▪ B2.8. Sistema axonométrico: 
isometría. Posición dos eixes. Liñas 
vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas.  

▪ B2.9. Perspectiva cónica central.  

▪ B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 

▪ B2.11. Análise das posibilidades da 
posición do punto de vista. 

 

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

 

 

 

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

 

 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

 

▪ TIC ▪ EPVAB2.2.1.2. Distingue e comprende formas 
tridimensionales sinxelas a partir das súas vistas principais 

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

 

 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ TIC ▪ EPVAB2.2.2.2. Realiza croquis de diversas pezas sinxelas, 
mostrando as vistas principais. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EMP ▪ EPVAB2.2.3.2. Debuxa a man alzada a perspectiva de 
obxectos e lugares sinxelos. 



 

54 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ o 

 

▪ B2.12. Debuxo asistido por 
computador. Trazado de pezas planas 
e tridimensionais sinxelas. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ TIC ▪ EPVAB2.3.1.2.  Utiliza  programas  informáticos sinxelos, 
para deseñar obxectos básicos e prepara proxectos simples 
de deseño industrial. 

2
0
%

 

2
0
%

 

6
0
%

 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.5. Técnicas de expresión gráfico-
plásticas. Experimentación con 
diversos materiais.  

▪ B1.6. Interese pola investigación 
sobre materiais, soportes, técnicas e 
ferramentas con fins concretos, así 
como a utilización das tecnoloxías da 
información nas creación propias.  

▪ B1.7. Iniciativa, creatividade e 
autoesixencia no proceso de 
produción propio. 

 

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

▪ EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais 
máis axeitados para a realización de 
proxectos artísticos. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EPVAB1.3.1.3. Coñece e utiliza os materiais máis axeitados 
para a realización dunha maqueta tridimensional sinxela a 
unha escala adecuada. 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ n 

 

▪ B1.8. Seguimento do proceso de 
creación: bosquexo, proxecto, 
presentación final e avaliación 
(reflexión propia e avaliación 
colectiva).  

▪ B1.9. Elaboración de proxectos 
plásticos de forma cooperativa. 

 

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

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ EPVAB1.4.1.4. Coñece o proceso de creación artística e as 
súas fases e aplícao ás súas producións persoais e de grupo. 
Valorando as achegas dos seus compañeiros como fonte de 
riqueza na creación artística. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS OU NON INTERIORIZADOS  EN 3º DE ESO, POLA PANDEMÍA DO COVID19. 

 
Neste curso 2020-2021, que será cando os alumnos de 3º da ESO do curso 2019-2020, que cursaron Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 3º ESO, cheguen a 4º da ESO, a aqueles que escollan como materia optativa Educación 

Plástica, Visual e Audiovisual en 4º da ESO, será cando haberá que recuperar e reforzar os contidos non interiorizados ou non impartidos en 3º da ESO, no curso 2019-2020, polo confinamento sufrido polo alumnado durante a terceira 

avaliación, como consecuencia da pandemia do virus COVID19.  

Estos contidos foron os relativos aos temas da terceira avaliación, inda que os correspondentes aos temas : tema 6- Debuxo  Xeométrico e ao tema 7- Proporción  e Estruturas Modulares, si se impartiron, tanto de forma presencial ao 

principio como logo por vídeo-conferencia e  tamén se  practicaron, xa que moitos alumnos fixon as súas láminas,  non obstante inda así, non se lles examinou desta parte, polo que probablemente non teñan os conceptos de todo 

interiorizados, pois o esforzó de estudalos para un exame, non o fixeron, e os contidos relativos ao tema 8- Sistemas de Representación xa non se veu nada deles. A recuperación e reforzo destes temas cuios obxectivos xerais, contidos, 

criterios de avaliación, estandares de aprendizaxe, correspondencia coas competencias clave e cos elementos transversais, grao mínimo de consecución e instrumentos de avalaición, se especifican no punto” 3.2.- Relacionar aspectos 

curriculares para cada unidade didactica de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 3º de ESO. Secuenciación e Temporalización. Recuperación e Reforzo de contidos non impartidos en 1º ESO, pola pandemia do COVID19”, da 

presente programación, se realizará como se citou anteriormente, so para aqueles alumnos que cursen a materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 4º de ESO, por escollela como optativa, e ao longo da metade da segunda e da 

terceira  avaliación, que é cando en 4º se imparten os contidos directamente relacionados coa materia non vista en 3º da ESO, e xusto antes de ver os contidos relativos ao 4º curso da ESO, a modo de introducción e apoio dos mesmos; 

estamos a falar dos temas do 4º curso da ESO, seguintes:  tema 6 - Deseño Gráfico, tema 7- Deseño Publicitario e tema 8- Deseño por Computador (que se corresponden co tema 6- Debuxo Xeométrico e co tema 7- Proporción e Estruturas 

Modulares,  de 3º da ESO), e o tema  9 – Sistemas de Representación e o tema 10 Debuxo Industrial ( nos que a modo de introdución se verán os conceptos do tema 8- Sistemas de Representación de 3º da ESO,  xa que en 4º se 

desenvolven máis).  

O repaso e reforzo desta materia correspondente ao curso de 3º da ESO, se  poderá realizar nas propias clases que se utilicen para ver os temas cos que se corresponden de 4º da ESO citados, ou ben si se ve a necesidade por falta de tempo 

para os mesmos, se poderá si o alumnado e os seus pais están de acordo, dar clase algún día pola tarde, fora do horario escolar, ben de forma presencial no centro ou ben de forma telemática mediante vídeo-conferencia, utilizando o 

programa manexado durante a época de confinamento citada, o “Cisco Webex Meeting”, ou outro similar, sempre que todo o alumnado conte con ordenadores na casa e conexión a internet.  
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 3.4.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES  PARA CADA BLOQUE TEMÁTICO DE DEBUXO TÉCNICO I DE 1º BACHARELATO. SECUENCIACIÓN E 

TEMPORALIZACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS  EN 4º DE ESO, POLO COVID19. 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO 1: 

XEOMETRÍA   E  

DEBUXO  TÉCNICO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DO BLOQUE TEMÁTICO 1 COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar adecuadamente e con certa destreza os instrumentos e a terminoloxía específica do debuxo técnico. Valorar a 
importancia que ten o correcto acabado e presentación do debuxo no referido á diferenciación dos distintos trazos que o 
configuran, a exactitude dos mesmos e a limpeza e coidado do soporte. 

2. Coñecer a importancia e significación da xeometría na natureza e aprender a valorala. Identificar e distinguir as 
estruturas xeométricas empregadas e utilizadas nas obras artísticas, de deseño gráfico, industrial e arquitectónico das 
diferentes épocas e autores. 

3.  Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe obxectiva  e universal, valorando a necesidade de coñecer a súa 
sintaxe para poder expresar e comprender a información. 

4. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica aplicada para resolver problemas de 
configuración de formas no plano.   

5. Comprender e utilizar o concepto de lugar xeométrico. Coñecer o método de obter formas baseadas en redes modulares. 

6. Aprender os conceptos, clasificación e características de triángulos e cuadriláteros e resolver problemas sinxelos 
segundo os datos dados. Coñecer conceptos de altura, mediana, mediatriz dun lado, bisectriz dun ángulo e puntos 
notables dun triángulo. Aprender a construír polígonos regulares dado o lado e dada a circunferencia circunscrita. 

7. Comprender e aprender a aplicar os conceptos de figuras iguais, proporcionais (semellantes) e equivalentes no plano, 
para a súa construción. Coñecer os movementos no plano de translación, xiro, simetría, homotecia, afinidade e 
invarianza, valorando a súa importancia para elaborar solucións razoadas en problemas xeométricos no plano e no 
espazo. 

8. Resolver problemas de tanxencias e ligazóns na práctica do debuxo técnico. Recoñecer e distinguir as curvas técnicas e 
as súas características e elementos conformadores nas ciencias e na tecnoloxía e ser capaces de realizar o seu trazado. 

9. Planificar e reflexionar, de forma individual e colectiva, sobre o proceso de realización de calquera construción 
xeométrica, relacionándose con outras persoas nas actividades colectivas con flexibilidade e responsabilidade. Adquirir 
o concepto de escala, a súa construción gráfica e a súa aplicación a planos sinxelos. 

10. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural.  

Comunicación lingüística.  (Obxectivos 1,2,3,7,9) 

Competencia matemática e competencias básicas  en ciencias 
e tecnoloxía.   (Obxectivos 1,2,4,5,6,7,8,9) 

Competencia dixital.   (Obxectivos 5,6) 

Aprender a aprender .  (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

Competencias sociais e cívicas.   (Obxectivos 9,10) 

Sentido  de  iniciativa  e  espírito   emprendedor .         
(Obxectivos 4,6,7) 

Conciencia e expresións culturais.   (Obxectivos 1,2,3,8,10) 

 

TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

SETEMBRO-OUTUBRO–NOVEMBRO-DECEMBRO                               
52  SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 
 

▪ B1.1. Trazados xeométricos. 

▪ B1.2. Instrumentos e materiais do 
debuxo técnico. 

▪ B1.3. Recoñecemento da xeometría 
na natureza. 

▪ B1.4. Identificación de estruturas 
xeométricas na arte. 

▪ B1.5. Valoración da xeometría como 
instrumento para o deseño gráfico, 
industrial e arquitectónico. 

▪ B1.6. Trazados fundamentais no 
plano.   

▪ B1.7. Operacións con segmentos. 

▪ B1.8. Mediatriz. 

▪ B1.9. Paralelismo            e   
perpendicularidade.   

▪ B1.10. Determinación de lugares 
xeométricos. Aplicacións. 

▪ B1.11. Elaboración de formas 
baseadas en redes modulares. 

▪ B1.12. Circunferencia e círculo. 

▪ B1.13. Ángulos. 

▪ B1.14.Trazado de polígonos 
regulares. 

▪ B1.1. Resolver problemas de 
configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de 
utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os 
fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema paso a paso e/ou 
unha figura de análise elaborada 
previamente. 

 

▪ DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou reproduce 
formas baseadas en redes modulares cadradas 
coa axuda da escuadra e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal elaborado das 
liñas auxiliares utilizadas. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 
 

▪ CA 

▪ EMP 
 

▪ DT1.B1.1.1.1. Coñece os diversos materiais e instrumentos 
utilizados na realización dos debuxos teóricos; así como as 
súas características e forma de emprego e de conservación 
en bo estado. 
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▪ DT1.B1.1.1.2. Dominar paralelismo e perpendicularidade e 
saber trazar con destreza e precisión, con escuadra e 
cartabón liñas paralelas, perpendiculares e oblicuas. 

▪ DT1.B1.1.1.3. Saber operar con destreza e precisión cos 
ángulos que suman ou restan o xogo de escuadra e cartabón. 

▪ DT1.B.1.1.1.4. Familiarizarse cos trazados básicos e cos 
principais lugares xeométricos. 

▪ DT1.B1.1.2. Determina coa axuda de regra e 
compás os principais lugares xeométricos de 
aplicación aos trazados fundamentais no 
plano, e comproba graficamente o 
cumprimento das condicións establecidas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

 

▪ CL 

▪ EOE 

 

▪ DT1.B1.1.2.1.  Recoñece e valora a importancia da 
xeometría nos ámbitos da natureza, da arte, do deseño e da 
arquitectura e sabe identificar formas e estruturas 
xeométricas nos citados ámbitos. 

▪ DT1.B1.1.2.2. Determina con regra, compás, escuadra e 
cartabón os principais lugares xeométricos de aplicación aos 
trazados fundamentais no plano; así como operacións con 
segmentos e ángulos. 

 



 

56 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

 
▪ B1.15. Resolución gráfica de 

cuadriláteros e polígonos. 

▪ B1.16. Representación de formas 
planas. 

▪ B1.17. Trazado de formas 
proporcionais. 

▪ B1.18. Resolución gráfica de 
triángulos.   

▪ B1.19. Determinación, propiedades e 
aplicacións dos seus puntos notables. 

▪ B1.20. Proporcionalidade e 
semellanza. 

▪ B1.21. Análise de trazado de formas 
poligonais por triangulación, 
radiación e itinerario. 

▪ B1.22. Construción e utilización de 
escalas gráficas. 

▪ B1.23. Transformacións xeométricas 
elementais: xiro, translación, simetría 
homotecia e afinidade. Identificación 
de invariantes. Aplicacións. 

    
▪ DT1.B1.1.2.3. Realiza segundo o enunciado e datos de 

partida, exercicios sinxelos de xeometría métrica dos que 
proporciona un modelo previo e nos que interveñen 
paralelas, perpendiculares, mediatrices e bisectrices e 
comproba graficamente o cumprimento das condicións 
establecidas. 
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▪ DT1.B1.1.2.4. Deseña, modifica ou reproduce formas 
sinxelas, baseadas en redes modulares simples. 

▪ DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos 
notables de triángulos, cuadriláteros e 
polígonos coas súas propiedades, e identifica 
as súas aplicacións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CA 

▪ ECC 

▪ EV 

▪ DT1.B1.1.3.1. Coñece as clasificacións e os tipos de 
triángulos, cuadriláteros e polígonos regulares, así como as 
súas características, trazados e propiedades. 

▪ DT1.B1.1.3.2. Sabe trazar os polígonos regulares de ata 10 
lados, dado o lado e dado o radio da circunferencia 
circunscrita ao polígono. Sabe trazar polígonos estrelados 
despois de debuxar o polígono regular convexo. 

▪ DT1.B.1.1.3.3. Debuxa triángulos, cuadriláteros e polígonos 
a partir de diferentes datos: lados, ángulos e liñas e puntos 
notables, identificando as súas propiedades e aplicacións. 

▪ DT1.B1.1.4. Comprende as relacións 
métricas dos ángulos da circunferencia e o 
círculo, describe as súas propiedades e 
identifica as súas posibles aplicacións. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT1.B1.1.4.1. Resolve problemas gráficos sinxelos de 
triángulos aplicando as propiedades dos ángulos na 
circunferencia. 

▪ DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de 
regra e compás, aplicando as propiedades das 
súas liñas e os puntos notables, e os 
principios xeométricos elementais e xustifica 
o procedemento utilizado. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1B1.1.5.1. Debuxa as liñas e os puntos notables dun 
triángulo: mediatrices de lados, bisectrices de ángulos, 
medianas de lados, alturas de lados e circuncentro, incentro, 
baricentro, ortocentro e exicentro. Resolve problemas 
sinxelos de triángulos onde se apliquen estes conceptos. 

▪ DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce 
cuadriláteros e polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e resolvendo o 
seu trazado por triangulación, radiación, 
itinerario ou relacións de semellanza. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT1B1.1.6.1. Aplica as transformacións isométricas 
adecuadamente en problemas gráficos específicos de 
cuadriláteros e polígonos, resolvendo o seu trazado por 
triangulación, radiación, itinerario ou relacións de 
semellanza. 

▪ DT1.B1.1.7. Reproduce figuras proporcionais 
determinando a razón idónea para o espazo de 
debuxo dispoñible, construíndo a escala 
gráfica correspondente en función da 
apreciación establecida e utilizándoa coa 
precisión requirida. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT1.B1.1.7.1. Comprende o concepto de escala e domina as 
principais escalas gráficas. 

▪ DT1.B1.1.7.2. Aprende a lectura dun escalímetro, coñece os 
seus tipos e transforma as escalas dos mesmos noutras 
similares múltiplos ou submúltiplos de 10. 

▪ DT1.B1.1.7.3. Constrúe diferentes escalas gráficas volantes e 
aplícaas á reprodución de figuras proporcionais 
determinando a razón idónea en función do espazo de 
debuxo dispoñible e utiliza as escalas coa precisión 
requirida. 

▪ DT1.B1.1.7.4. Comprende cando dúas figuras son iguais, 
proporcionais (semellantes) ou equivalentes e cales son as 
condicións que deben de cumprir ambas  para que existan 
estas relacións. Aplica os conceptos de igualdade, 
equivalencia ou semellanza no deseño e construción de 
formas planas. 

▪ DT1.B1.1.8. Comprende as características 
das transformacións xeométricas elementais 
(xiro, translación, simetría, homotecia e 
afinidade), identificando as súas invariantes, e 
aplícaas para a resolución de problemas 
xeométricos e para a representación de 
formas planas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT1.B1.1.8.1. Comprende as características das 
transformacións xeométricas elementais: translación, xiro, 
simetría, homotecia e afinidade. 

▪ DT1.B1.1.8.2. Identifica as invariantes das transformacións 
xeométricas elementais e aplícaas á resolución de problemas 
xeométricos sinxelos, para a representación de formas 
planas, tales como polígonos, creando formas a partir deles, 
utilizando as transformacións no plano. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.24. Tanxencias e enlaces. 

▪ B1.25. Resolución de problemas 
básicos de tanxencias e enlace.  
Aplicacións. 

▪ B1.26. Construción de curvas 
técnicas, óvalos, ovoides e espirais. 

▪ B1.27. Aplicacións da xeometría ao 
deseño arquitectónico e industrial. 

▪ B1.28. Xeometría e novas 
tecnoloxías. 

▪ B1.29. Aplicacións de debuxo  
vectorial en 2D.   

▪ B1.30. Exercicios de aplicación de 
trazado de tanxencias e enlaces. 

▪ B1.2. Debuxar curvas técnicas e 
figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, 
aplicando os conceptos fundamentais 
de tanxencias, resaltar a forma final 
determinada e indicar graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre os 
seus elementos. 

▪ DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre 
puntos de tanxencia, centros e raios de 
circunferencias, analizando figuras compostas 
por enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ DT1.B1.2.1.1. Distingue as posicións relativas de rectas e 
circunferencias e de dúas circunferencias entre se. 
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▪ DT1.B1.2.1.2. Identifica as relacións existentes entre puntos 
de tanxencia, centros e raios de circunferencias, analizando 
figuras compostas por ligazóns entre liñas rectas e arcos de 
circunferencias sinxelas . 

▪ DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de 
tanxencias coa axuda de regra e compás, 
aplicando con rigor e exactitude as súas 
propiedades intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o trazado 
principal elaborado, das liñas auxiliares 
utilizadas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B1.2..2.1. Aplica adecuadamente con rigor e exactitude 
as propiedades das tanxencias, na resolución de problemas 
básicos de ligazóns, destacando graficamente o trazado 
principal, das liñas auxiliares utilizadas. 

▪ DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de 
tanxencias á construción de óvalos, ovoides e 
espirais, e relaciona a súa forma coas 
principais aplicacións no deseño 
arquitectónico e industrial. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT1.B1.2.3.1. Constrúe óvalos e ovoides dados os seus eixos 
maior e menor. 

▪ DT1.B1.2.3.2. Constrúe a espiral de dous centros, a espiral 
de Arquímides e a voluta de núcleo poligonal. 

▪ DT1.B1.2.3.3. Relaciona a forma de óvalos, ovoides e 
espirais coas súas aplicacións no deseño arquitectónico e 
industrial, apreciando a beleza que encerra a súa xeometría. 

▪ DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo 
previo ou reproduce á escala conveniente 
figuras planas que conteñan enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia, 
indicando graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ PV 

▪ DT1.B1.2.4.1. Reproduce o deseño gráfico dun logotipo no 
que interveñan as ligazóns de rectas e curvas baseados nas 
tanxencias, diferenciando graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de ligazón e a relación entre os 
seus elementos. 

▪ DT1.B1.2.5. Recoñece e familiarízase coas 
técnicas de deseño vectorial, os programas de 
deseño asistido por computador e as 
posibilidades destas aplicacións, para 
trazados de xeometría en deseños industriais e 
arquitectónicos. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT1.B1.2.5.1. Recoñece as diferentes aplicacións do debuxo 
vectorial en 2D e a súa achega ao debuxo técnico e utiliza a 
nivel básico un programa informático de deseño vectorial. 

 

 

LENDA  DE COMPETENCIAS CLAVE:                                                                                                                                                                                                                                     LENDA DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 

CCL                            Competencia lingüística.                                                                                                                                                                                                                                            CL                        Comprensión lectora. 

CMCCT                     Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.                  EOE                      Expresión oral e escrita. 

CD                              Competencia dixital.                      CA                        Comunicación audiovisual. 

CAA                           Competencia aprender a aprender.                      TIC                       Tecnoloxías da información e da comunicación. 

CSC                            Competencias sociais e cívicas.                      EMP                      Emprendemento. 

CSIEE                        Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.                      ECC                      Educación cívica e constitucional.     

CCEC                         Conciencia e expresións culturais.                       PV                         Prevención da violencia.    

                      EV                         Educación e seguridade viaria. 
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BLOQUE TEMÁTICO 2: 

SISTEMAS    DE 

REPRESENTACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DO BLOQUE TEMÁTICO 2 COMPETENCIAS CLAVE 

1. Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe obxectiva  e universal, valorando a necesidade de coñecer a súa 
sintaxe para poder expresar e comprender a información. 

2. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica aplicada para resolver problemas de 
configuración de formas no plano.   

3.  Comprender e aprender a aplicar os conceptos de figuras iguais, proporcionais (semellantes) e equivalentes no plano, 
para a súa construción. Coñecer os movementos no plano, de translación, xiro, simetría, homotecia, afinidade e 
invarianza, valorando a súa importancia para elaborar solucións razoadas en problemas xeométricos no plano e no 
espazo. 

4. Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas xeométricos no espazo ou representar 
figuras tridimensionais no plano. Coñecer os fundamentos e características dos sistemas de representación, así como os 
seus ámbitos de aplicación e vantaxes e inconvenientes da súa utilización. 

5. Solucionar problemas de representación no sistema diédrico de puntos, rectas, planos, pertenzas, interseccións, 
paralelismo, perpendicularidade e distancias. 

6. Coñecer os fundamentos e aplicacións do sistema de planos acoutados e solucionar problemas neste sistema, así como 
coñecer procedementos para a obtención de planos topográficos.  

7. Coñecer os fundamentos do sistema axonométrico ortogonal e oblicuo e realizar perspectivas axonométricas en ambos 
sistemas, de formas tridimensionales, a partir de pezas reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais. 

8. Coñecer os fundamentos, elementos e repercusión destes no trazado de perspectivas cónicas e adquirir o concepto e 
determinación de puntos de fuga e puntos métricos, para debuxar perspectivas cónicas de figuras, e de interiores e de 
exteriores.   

9. Empregar o esbozo e a perspectiva a man alzada como medio de expresión gráfica e conseguir a destreza e a rapidez 
necesarias. 

10. Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, gozando coa súa utilización e valorando as súas 
posibilidades na realización de planos técnicos. 

11. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar 
de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como de afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

12. Afianzar o espírito emprendedor con actividades de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 
nun mesmo e sentido crítico. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

Comunicación lingüística.  (Obxectivos 1,3,4,11) 

Competencia matemática e competencias básicas  en ciencias 
e tecnoloxía.   (Obxectivos 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Competencia dixital.   (Obxectivos 4,7,10,11) 

Aprender a aprender . (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

Competencias sociais e cívicas.   (Obxectivos 9,11,12) 

Sentido  de  iniciativa  e  espírito   emprendedor .         
(Obxectivos 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12) 

Conciencia e expresións culturais.   (Obxectivos 1,4,6,8,12) 

 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª + 3ª AVALIACIÓN 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.1. Fundamentos dos sistemas de 
representación. 

▪ B2.2. Sistemas de representación na 
arte. 

▪ B2.3. Evolución histórica dos 
sistemas de representación. 

▪ B2.4. Sistemas de representación e 
debuxo técnico. Ámbitos de 
aplicación.   

▪ B2.5. Vantaxes e inconvenientes. 
Criterios de selección. 

▪ B2.6. Clases de proxección. 

▪ B2.7. Sistemas de representación e 
novas tecnoloxías. 

▪ B2.8. Aplicacións de debuxo 
vectorial en 3D. 

▪ B2.9. Sistema diédrico. 

▪ B2.10. Procedementos para a 
obtención das proxeccións diédricas. 

▪ B2.11. Disposición normalizada.   

▪ B2.12. Reversibilidade do sistema. 
Número de proxeccións suficientes.   

▪ B2.1. Relacionar os fundamentos e as 
características dos sistemas de 
representación coas súas posibles 
aplicacións ao debuxo técnico, 
seleccionando o sistema axeitado ao 
obxectivo previsto, e identificar as 
vantaxes e os inconvenientes en 
función da información que se desexe 
amosar e dos recursos dispoñibles. 

▪ DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a partir da análise 
de debuxos técnicos, ilustracións ou 
fotografías de obxectos ou espazos, e 
determina as características diferenciais e os 
elementos principais do sistema. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

 

▪ DT1.B2.1.1.1. Identifica e analiza o sistema de 
representación empregado en obras de arte, ilustracións, 
fotografías e deseños industriais e arquitectónicos e 
determina as características diferenciadoras e os elementos 
do sistema. 
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▪ DT1.B2.1.2. Establece o ámbito de aplicación 
dos principais sistemas de representación, e 
ilustra as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes mediante o debuxo a man 
alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT1.B2.1.2.1. Establece o ámbito de aplicación de cada un 
dos sistemas de representación e identifica as súas vantaxes 
e inconvenientes. 

▪ DT1.B2.1.2.2. Debuxa a man alzada un hexaedro ou cubo, 
no sistema diédrico, axonométrico e cónico e establece a 
sensación, vantaxes e inconvenientes conseguidos por cada 
un. 

▪ DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de 
representación idóneo para a definición dun 
obxecto ou espazo, analizando a 
complexidade da súa forma, a finalidade da  
representación, a exactitude requirida e os 
recursos informáticos dispoñibles. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT1.B2.1.3.1. Selecciona o sistema de representación 
idóneo, en función do obxecto ou espazo sinxelo a 
representar, segundo as finalidades, forma e exactitude 
requirida e os recursos informáticos dispoñibles. 

▪ DT1.B2.1.3.2. Deseña un espazo sinxelo cunha ferramenta 
informática como Google Sketch Up (programa de deseño 
de tres dimensións de software libre). 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

 ▪ B2.13. Representación     e 
identificación de puntos, rectas e 
planos. Posicións no espazo. 
Paralelismo e perpendicularidade. 
Pertenza e intersección. 

▪ B2.14. Proxeccións diédricas de 
sólidos e espazos sinxelos. 

▪ B2.15. Seccións     planas. 
Determinación da súa verdadeira 
magnitude.   

▪ B2.16. Procedementos para a 
obtención e disposición das 
proxeccións diédricas. 

▪ B2.17. Visualización e debuxo a man 
alzada de axonometrías a partir das 
vistas principais de pezas sinxelas. 

▪ B2.18. Seccións planas. 
Determinación da súa verdadeira 
magnitude. 

 ▪ DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do 
sistema diédrico e describe os procedementos 
de obtención das proxeccións e a súa 
disposición normalizada. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT1.B2.1.4.1. Comprende os fundamentos e características 
do sistema diédrico e describe os procedementos de 
obtención de proxeccións e a súa disposición e 
denominación normalizada. 
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▪ DT1.B2.1.4.2. Representa e nomea inequivocamente, así 
como establece as propiedades básicas dos tipos de puntos 
de rectas e de planos no sistema diédrico. 

▪ DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do 
sistema diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e notacións 
coas proxeccións necesarias para representar 
inequivocamente a posición de puntos, rectas 
e planos, e resolve problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira magnitude. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT1.B2.1.5.1. Resolve relacionando os elementos 
xeométricos, os convencionalismos e notacións, coas 
proxeccións necesarias, para solucionar inequivocamente, 
problemas de pertenza, e interseccións entre puntos rectas e 
planos, no sistema diédrico. 

▪ DT1.B2.1.5.2. Resolve problemas de paralelismo, 
perpendicular, distancias e verdadeiras magnitudes de forma 
inequívoca, relacionando os procesos necesarios coas súas 
notacións e convencionalismos no sistema diédrico. 

▪ DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas 
tridimensionais sinxelas, debuxando a man 
alzada as súas vistas principais no sistema de 
proxección ortogonal establecido pola norma 
de aplicación, dispondo as proxeccións 
suficientes para a súa definición e 
identificando os seus elementos de xeito 
inequívoco. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B2.1.6.1. Resolve exercicios dunha dificultade media, 
de visualización das vistas principais e necesarias para a súa 
definición inequívoca no sistema diédrico, a partir dun 
sólido proporcionado no sistema axonométrico, dispoñendo 
as citadas vistas nun dos sistemas de disposición de vistas 
(Europeo ou Americano) e con correspondencia entre elas. 

▪ DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo 
formas tridimensionais sinxelas definidas 
suficientemente polas súas vistas principais, 
debuxando a man alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e cabaleiras).  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B2.1.7.1. Resolve exercicios dunha dificultade sinxela 
de visualización no sistema axonométrico ( isometrías ou 
cabaleiras), de corpos ou pezas definidas suficientemente 
polas súas vistas diédricas. 

▪ DT1.B2.1.8. Determina seccións planas de 
obxectos tridimensionais sinxelos, 
visualizando intuitivamente a súa posición 
mediante perspectivas a man alzada, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e 
obtendo a súa verdadeira magnitude. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B2.1.8.1. Debuxa a sección plana dun hexaedro, dun 
prisma, dunha pirámide recta, visualizándoas a man alzada e 
logo debuxando as súas vistas diédricas, obtendo tamén a 
súa verdadeira magnitude. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.19. Sistema de planos cotados: 
aplicacións. 

▪ B2.2. Representar     formas 
tridimensionais sinxelas a partir de 
perspectivas, fotografías, pezas reais 
ou espazos do contorno próximo, 
utilizando o sistema diédrico ou, de 
ser o caso, o sistema de planos 
cotados, dispondo de acordo coa 
norma as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os 
seus elementos de xeito inequívoco. 

▪ DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento do 
sistema de planos cotados como unha variante 
do sistema diédrico que permite rendibilizar 
os coñecementos adquiridos, ilustra as súas 
principais aplicacións mediante a resolución 
de problemas sinxelos de pertenza e 
intersección e obtén perfís dun terreo a partir 
das súas curvas de nivel.   

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EV 

▪ DT1.B2.2.1.1. Comprende os fundamentos do sistema de 
planos acoutados e describe os procedementos de obtención 
das proxeccións. Identifica as diferentes aplicacións deste 
sistema de representación. 

▪ DT1.B2.2.1.2. Resolve e debuxa a planta e o alzado dunha 
cuberta inclinada sinxela no sistema de planos acoutados. 

▪ DT1.B2.2.1.3. Lectura dun plano topográfico representado 
no sistema de planos acoutados, mediante curvas de nivel e 
resolve un perfil topográfico do mesmo. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.20. Sistema axonométrico. 

▪ B2.21. Fundamentos do sistema. 
Disposición dos eixes e utilización 
dos coeficientes de redución. 

▪ B2.22. Sistema   axonométrico 
ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas e trimétricas. 

▪ B2.23. Sistema    axonométrico 
oblicuo: perspectivas cabaleiras e 
militares. 

▪ B2.24. Aplicación   do   óvalo 
isométrico como representación 
simplificada de formas circulares. 

▪ B2.3. Debuxar perspectivas de 
formas tridimensionais a partir de 
pezas reais ou definidas polas súas 
proxeccións ortogonais, 
seleccionando a axonometría axeitada 
ao propósito da representación, 
dispondo a posición dos eixes en 
función da importancia relativa das 
caras que se desexen amosar e 
utilizando, de ser o caso, os 
coeficientes de redución 
determinados. 

▪ DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas 
de corpos definidos polas súas vistas 
principais, coa axuda de utensilios de debuxo 
sobre taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras paralelas aos 
planos coordenados como óvalos en lugar de 
elipses, simplificando o seu trazado. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ DT2.3.1.1. Debuxa correctamente unha isometría dunha peza 
sinxela, definida polas súas vistas diédricas de forma que se 
teñan que representar circunferencias contidas en planos 
paralelos aos planos espaciais, simplificando o trazado da 
elipse correspondente, por un óvalo. 

 

▪ DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras 
ou planimétricas (militares) de corpos ou 
espazos con circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos coordenados, 
dispondo a súa orientación para simplificar o 
seu trazado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EMP ▪ DT1.B2.3.2.1. Debuxa correctamente unha axonometría 
cabaleira e unha militar, dunha peza sinxela, definida por 
súas vistas, de forma que se represente  unha circunferencia 
como tal, pola súa situación paralela ao plano de proxección, 
e outra circunferencia que se represente como unha elipse, 
por non ser o seu plano paralelo ao plano axonométrico. 

▪ DT1.B2.3.2.2. Debuxa correctamente escollendo antes o tipo 
de axonometría a facer, función da colocación dos eixos, 
coeficientes de redución e características e forma do obxecto 
sinxelo a representar e do que interesa ver máis do mesmo. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.25. Sistema cónico central. 

▪ B2.26. Elementos do sistema. Plano 
do cadro e cono visual. 

▪ B2.27. Determinación do punto de 
vista e orientación das caras 
principais. 

▪ B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 

▪ B2.29. Representación simplificada 
da circunferencia. 

▪ B2.30. Sistema cónico oblicuo. 

▪ B2.31. Representación simplificada 
da circunferencia. 

▪ B2.32. Representación de sólidos nos 
diferentes sistemas. 

▪ B2.4. Debuxar perspectivas cónicas 
de formas tridimensionais a partir de 
espazos do contorno ou definidas 
polas súas proxeccións ortogonais, e 
valorar o método seleccionado, 
considerando a orientación das caras 
principais respecto do plano do cadro 
e a repercusión da posición do punto 
de vista sobre o resultado final. 

▪ DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía 
en función da orientación das caras principais 
respecto ao plano do cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista sobre o resultado 
final, determinando o punto principal, a liña 
do horizonte, os puntos de fuga e os seus 
puntos de medida. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT1.B2.4.1.1. Comprende os fundamentos da perspectiva 
cónica e distingue os elementos que interveñen nela, así 
como os seus tipos en función da posición do plano do cadro 
en relación coas caras do elemento para representar, así 
como de influencia na representación final da situación do 
punto de vista. 
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▪ DT1.B2.4.1.2. Representa un sólido sinxelo en perspectiva 
cónica central, escollendo previamente a situación do plano 
do cadro, así como a altura e afastamento do punto de vista. 

▪ DT1.B2.4.2.1.3. Representa un sólido sinxelo en perspectiva 
cónica oblicua , escollendo previamente a situación do plano 
do cadro, así como a altura e afastamento do punto de vista; 
calculando no esquema de diédrico os puntos de fuga e os 
puntos de medición, das direccións principais. 

▪ DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de utensilios 
de debuxo perspectivas cónicas centrais de 
corpos ou espazos con circunferencias 
situadas en caras paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa orientación para 
simplificar o seu trazado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B2.4.2.1. Representa en perspectiva cónica central un 
corpo ou espazo sinxelo que conteña unha circunferencia ou 
semicircunferencia nun plano paralelo a un só dos planos 
coordenados, para simplificar o seu trazado. 

▪ DT1.B2.4.3. Representa formas sólidas ou 
espaciais con arcos de circunferencia en caras 
horizontais ou verticais, debuxando 
perspectivas cónicas oblicuas coa axuda de 
utensilios de debuxo, simplificando a 
construción das elipses perspectivas mediante 
o trazado de polígonos circunscritos, 
trazándoas a man alzada ou coa axuda de 
patróns de curvas. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B2.4.3.1. Debuxa unha perspectiva cónica dunha 
construción con figúras cunha sucesión de arcos. 

▪ DT1.B2.4.3.2. Debuxa unha perspectiva cónica oblicua de 
sólidos con bases poligonales: prismas, pirámides, corpos 
prismáticos sinxelos, conos e cilindros rectos. 
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BLOQUE TEMÁTICO 3: 

NORMALIZACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DO BLOQUE TEMÁTICO 3 COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar adecuadamente e con certa destreza os instrumentos e a terminoloxía específica do debuxo técnico. Valorar a 
importancia que ten o correcto acabado e presentación do debuxo no referido á diferenciación dos distintos trazos que o 
configuran, a exactitude dos mesmos e a limpeza e coidado do soporte. 

2. Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas xeométricos no espazo ou representar 
figuras tridimensionais no plano. Coñecer os fundamentos e características dos sistemas de representación, así como os 
seus ámbitos de aplicación e vantaxes e inconvenientes da súa utilización. 

3.  Adquirir o concepto de escala, a súa construción gráfica e a súa aplicación a planos sinxelos. 

4. Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar as principais normas UNE e ISO referidas á 
obtención, posición e anotación das vistas dun corpo. 

5. Detallar obxectivos e ámbitos de aplicación das normas de elección e correcta disposición de vistas dun corpo, 
utilización de tipos de liñas normalizadas no debuxo, así como os tipos de formatos de papel e as súas normas de 
reprodución, encartado e arquivados de planos e as normas de anotación industrial e arquitectónica. 

6. Empregar o esbozo e a perspectiva a man alzada como medio de expresión gráfica e conseguir a destreza e a rapidez 
necesarias. 

7. Integrar os seus coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos tecnolóxicos e en aplicacións da vida cotiá, 
revisando e valorando o estado de consecución do proxecto ou actividade sempre que sexa necesario. 

8. Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, gozando coa súa utilización e valorando as súas 
posibilidades na realización de planos técnicos. 

9. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da 
modalidade elixida 

10. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar 
de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como de afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

Comunicación lingüística.  (Obxectivos 1,4,5,10) 

Competencia matemática e competencias básicas  en ciencias 
e tecnoloxía.   (Obxectivos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

Competencia dixital.   (Obxectivos 2,4,5,7,8,9,10) 

Aprender a aprender . (Obxectivos 1,2 ,3,4,5,6,7,8,9,10) 

Competencias sociais e cívicas.   (Obxectivos 3,6,10) 

Sentido  de  iniciativa  e  espírito   emprendedor .         
(Obxectivos 2,5,6,7,10) 

Conciencia e expresións culturais.   (Obxectivos 1,2) 

 

TEMPORALIZACIÓN:  3ª AVALIACIÓN 

MAIO-XUÑO 

 19  SESIÓNS 

 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.1. Elementos da normalización 
consonte a normativa. 

▪ B3.1. Valorar a normalización como 
convencionalismo para a 
comunicación universal que permite 
simplificar os métodos de produción, 
asegurar a calidade dos produtos, 
posibilitar a súa distribución e 
garantir a súa utilización polo 
destinatario final. 

▪ DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e os 
ámbitos de utilización das normas UNE, EN e 
ISO, e relaciona as específicas do debuxo 
técnico coa súa aplicación para a elección e a 
dobra de formatos, para o emprego de 
escalas, para establecer o valor representativo 
das liñas, para dispor as vistas e para a 
cotación. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ DT1.B3.1.1.1. Describe os propósitos, beneficios, tipos e 
ámbitos de aplicación das normas, sobre todo das 
relacionadas co debuxo técnico, tales como: elección e 
dobrado de formatos de papel, emprego de escalas, tipos de 
liñas normalizadas, disposición de vistas e cotación. 

3
0
%

 

4
0
%

 

3
0
%

 

▪ DT1.B3.1.1.2. Debuxa pezas ou elementos industriais, dadas 
pola súa representación axonométrica ou por un sólido 
tridimensional, que se medirá cun calibre ou pé de rei, 
aplicando os principios xerais de representación: Vistas 
imprescindibles e correcta colocación das mesmas, con 
emprego diferenciado de tipos de liñas e cotación das 
mesmas de forma normalizada. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.2. Proxecto: necesidade e ámbito 
de aplicación das normas. 

▪ B3.3. Formatos. Dobra de planos. 

▪ B3.4. Vistas. Liñas normalizadas. 

▪ B3.5. Aplicacións da normalización. 

▪ B3.6. Escalas. Cotación. 

▪ B3.7. Debuxo industrial. 

▪ B3.8. Debuxo arquitectónico. 

▪ B3.9. Cortes e seccións. 

▪ B3.2. Aplicar as normas nacionais, 
europeas e internacionais 
relacionadas cos principios xerais de 
representación, formatos, escalas, 
cotación e métodos de proxección 
ortográficos e axonométricos, 
considerando o debuxo técnico coma 
linguaxe universal, valorando a 
necesidade de coñecer a súa sintaxe e 
utilizándoo de forma obxectiva para a 
interpretación de planos técnicos e a 
elaboración de bosquexos, esquemas, 
esbozos e planos. 

▪ DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións relevantes 
de corpos ou espazos representados utilizando 
escalas normalizadas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B3.2.1.1. Sabe cambiar de escala en función do formato 
de papel dado, ou escoller o formato de papel preciso 
segundo a escala á que interese que estea o elemento para 
representar. Sabe ler un escalímetro. 

 

▪ DT1.B3.2.1.2. Identifica os tipos de formatos de papel 
normalizados e os elementos que os conforman e coñece as 
normas de dobrado de planos, así como pódese reproducir e 
arquivar formatos normalizados. 

▪ DT1.B3.2.2. Representa pezas e elementos 
industriais ou de construción, aplicando as 
normas referidas aos principais métodos de 
proxección ortográficos, seleccionando as 
vistas imprescindibles para a súa definición, 
dispóndoas axeitadamente e diferenciando o 
trazado de eixes, liñas vistas e ocultas. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ DT1.B.3.2.2.1. Debuxa pezas das que se facilita as súas 
perspectivas axonométricas, aplicando as normas de 
disposición de vistas, tipos de liñas normalizadas e de 
cotación. 

 

▪ DT1.B3.2.2.2.  Aplica correctamente a cotación como 
instrumento da linguaxe normalizada do debuxo técnico. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

   ▪ DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas 
identificando as cotas necesarias para a súa 
correcta definición dimensional e dispóndoas 
de acordo coa norma. 

 

▪ CMCCT ▪ CL 

▪ CA 

▪ DT1.B3.2.3.1. Cota unha peza industrial no sistema diédrico 
e aplica a autocorrección a partir dun resultado dado a 
posteriori. 

3
0
%

 

4
0
%

 

3
0
%

 

▪ DT1.B3.2.4. Cota espazos arquitectónicos 
sinxelos identificando as cotas necesarias 
para a súa correcta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa norma. 

 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ CA 

▪ DT1.B3.2.4.1. Acouta un espazo arquitectónico sinxelo no 
sistema diédrico seguindo as normas de anotación para a súa 
correcta definición dimensional. 

▪ DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos 
mediante cortes e seccións, aplicando as 
normas básicas correspondentes. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT1.B3.2.5.1. Debuxa obxectos volumétricos que conteñan 
ocos, aplicando segundo necesítese un corte ou unha sección 
e acoutar estas e as vistas diédricas necesarias para a súa 
definición, aplicando as regras de normalización do debuxo 
técnico. 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS  EN 4º DE ESO, POLA PANDEMÍA DO COVID19. 

 
No curso 2019-2020 non se formou grupo en 4º da ESO, para impartir a materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, xa que non a escolleu como materia optativa o número mínimo de alumnos, para formar o citado grupo, polo 

que non é necesario recuperar os contidos que non se puideran impartir en 4º da ESO, polo confinamento sufrido polo alumnado durante a terceira avaliación, como consecuencia da pandemia do virus COVID19.  
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3.5.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES  PARA CADA BLOQUE TEMÁTICO DE DEBUXO TÉCNICO II DE 2º DE BACHARELATO. SECUENCIACIÓN E 

TEMPORALIZACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON INTERIORIZADOS EN 1º DE BACHARELATO, POLO COVID19. 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO 1: 

DEBUXO TÉCNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DO BLOQUE TEMÁTICO 1 COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar adecuadamente e con certa destreza os instrumentos e a terminoloxía específica do debuxo técnico. Valorar a 
importancia que ten o correcto acabado e presentación do debuxo no referido á diferenciación dos distintos trazos que o 
configuran, a exactitude dos mesmos e a limpeza e coidado do soporte. 

2. Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe obxectiva  e universal, valorando a necesidade de coñecer a súa 
sintaxe para poder expresar e comprender a información. 

3. Comprender conceptos de arco capaz, diversos ángulos relacionados coa circunferencia, potencia dun punto respecto 
dunha circunferencia, eixo e centro radical, e aplicalos para a resolución de problemas. Apreciar e valorar a sección 
áurea dun segmento e o rectángulo áureo como instrumento de deseño. 

4. Comprender e coñecer o concepto de investimento, tipos, elementos e figuras dobres e aplicalos á solución razoada de 
problemas xeométricos. 

5. Coñecer o concepto, os elementos e as propiedades das curvas cónicas, así como os seus trazados e o das rectas 
tanxentes e os puntos de intersección de rectas con elas. Coñecer a forma, xeración e aplicación das curvas técnicas. 

6. Comprender, aprender a construír e valorar as aplicacións da homología e da afinidade na xeometría plana e nos 
sistemas de representación. 

7. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica aplicada para resolver problemas de 
configuración de formas no plano.   

8. Planificar e reflexionar, de forma individual e colectiva, sobre o proceso de realización de calquera construción 
xeométrica, relacionándose con outras persoas nas actividades colectivas con flexibilidade e responsabilidade. 

9. Integrar os seus coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos tecnolóxicos e en aplicacións da vida cotiá, 
revisando e valorando o estado de consecución do proxecto ou actividade sempre que sexa necesario. 

Comunicación lingüística.  (Obxectivos 1,2,4,8) 

Competencia matemática e competencias básicas  en ciencias 
e tecnoloxía.   (Obxectivos 1,3,4,5,6,7) 

Competencia dixital.   (Obxectivo 9) 

Aprender a aprender . (Obxectivos 1,2 ,3,4,6,7,8,9) 

Competencias sociais e cívicas.   (Obxectivo 8) 

Sentido  de  iniciativa  e  espírito   emprendedor .         
(Obxectivos 3,4,5,7,9) 

Conciencia e expresións culturais.   (Obxectivos 1,2,3,5) 

TEMPORALIZACIÓN:  1ª AVALIACIÓN 

SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO                              

52  SESIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.1. Resolución    de   problemas 
xeométricos. 

▪ B1.2. Proporcionalidade. Rectángulo 
áureo. Aplicacións. 

▪ B1.3. Construción de figuras planas 
equivalentes. 

▪ B1.4. Relación  entre os ángulos e a 
circunferencia. Arco capaz.   

▪ B1.5. Aplicacións. 

▪ B1.6. Potencia  dun punto respecto a 
unha circunferencia. Determinación e 
propiedades do eixe radical e do 
centro radical. Aplicación á 
resolución de tanxencias. 

▪ B1.7. Inversión.    Determinación   de 
figuras inversas. Aplicación á 
resolución de tanxencias. 

▪ B1.1. Resolver     problemas   de 
tanxencias mediante a aplicación das 
propiedades do arco capaz, dos eixes 
e centros radicais e/ou da 
transformación de circunferencias e 
rectas por inversión, indicando 
graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCEC 

 

▪ EOE 

▪ TIC 

 

▪ DT2.B1.1.1.1.  Identifica a estrutura xeométrica de obxectos 
industriais ou arquitectónicos sinxelos, con rotuladores sobre 
papeis vexetais superpostos ás vistas diédricas ou a 
perspectivas ou fotografías, sinalando os elementos básicos e 
as relacións de proporcionalidade. 

3
0
%

 

4
0

%
 

3
0
%

 

▪ DT2.B1.1.1.2. Realiza utilizando escuadra, cartabón e 
compás diversos trazados xeométricos no plano, aplicando 
conceptos de lugares xeométricos sinxelos como: mediatriz, 
bisectriz, arco capaz, teorema de Thales e a súa aplicación á 
resolución de problemas xeométricos sinxelos. 

▪ DT2.B1.1.1.3. Distingue e comprende os diversos ángulos 
relacionados coa circunferencia e utiliza con destreza e 
precisión os procedementos de construción de trazados 
xeométricos no plano. 

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CA ▪ DT2.B1.1.2.1. Determina lugares xeométricos como eixo 
radical e centro radical, aplicando o concepto de potencia. 
Obtén graficamente o segmento áureo doutro dado e o 
rectángulo áureo obtido a partir dun segmento dado. 

▪ DT2.B1.1.2.2. Comprende o concepto de investimento e 
coñece os tipos de investimento, os seus elementos e as 
figuras dobres. 

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

 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT2.B1.1.3.1. Transforma por investimento figuras planas 
compostas por puntos, rectas e circunferencias, describindo 
as súas posibles aplicacións á redución de problemas 
xeométricos sinxelos. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT2.B1.1.4.1. Coñece algúns métodos que permitan a 
solución de problemas xeométricos complexos, coñecendo 
ou analizando as súas posibles solucións e transformándoos 
por analogía en problemas máis sinxelos de resolver. 

3
0
%

 

4
0
%

 

3
0
%

 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EA 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ EV 

▪ DT2.B1.1.5.1. Resolve problemas de tanxencias mediante a 
aplicación das propiedades dos eixos e dos centros radicais, 
dando os puntos de ligazón e a relación entre os seus 
elementos. 

▪ DT2.B1.1.5.2. Resolve problemas de tanxencias sinxelos 
mediante a transformación de circunferencias e rectas por 
investimento, dando os puntos de ligazón e a relación entre 
os seus elementos. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.9. Trazado de curvas cónicas e 
técnicas. 

▪ B1.10. Curvas cónicas. Orixe, 
determinación e trazado da elipse, a 
parábola e a hipérbole. 

▪ B1.11. Curvas técnicas. Orixe, 
determinación e trazado das curvas 
cíclicas e envolventes.   

▪ B1.12. Resolución de problemas de 
pertenza, tanxencia e incidencia. 
Aplicacións. 

▪ B1.13. Homoloxía. Determinación 
dos seus elementos. Trazado de 
figuras homólogas. Aplicacións. 

▪ B1.2. Debuxar curvas cíclicas e 
cónicas e identificar os seus 
principais elementos, utilizando as 
súas propiedades fundamentais para 
resolver problemas de pertenza, 
tanxencia ou incidencia. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT2.B1.2.1.1. Distingue os diferentes tipos de curvas 
cónicas e comprende a súa orixe e as relacións métricas 
entre os seus elementos. 

▪ DT2.B12.1.2. Debuxa curvas cónicas determinando 
previamente os elementos que as definen e identifican as 
súas aplicacións básicas. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT2.B1.2.2.1. Resolve problemas de pertenzas, interseccións 
e tanxencias entre rectas e curvas cónicas, aplicando as súas 
propiedades. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT2.B1.2.3.1. Sabe trazar curvas cónicas despois de 
determinar os elementos que as definen (eixos, focos, 
directrices, tanxentes ou asíntotas), ou ben por puntos ou por 
homoloxía respecto dunha circunferencia. 

▪ DT2.B1.2.4. Comprende a orixe e formación 
das curvas cíclicas e as relacións métricas 
entre os seus elementos e identifica as súas 
aplicacións. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT”.B1.2.4.1. Identifica a forma de cada unha das curvas 
técnicas. 

▪ DT2.B1.2.4.2. Comprende a formación das curvas cíclicas e 
debúxaas identificando os seus elementos principais. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.8. Transformacións xeométricas. 
Aplicacións.   

▪ B1.13. Homoloxía. Determinación 
dos seus elementos. Trazado de 
figuras homólogas. Aplicacións. 

▪ B1.14. Afinidade. Determinación dos 
seus elementos. Trazado de figuras 
afíns. Construción da elipse afín a 
unha circunferencia.   

▪ B1.15. Trazado de figuras planas 
complexas utilizando escalas e 
construcións auxiliares axeitadas. 

▪ B1.3. Relacionar as transformacións 
homolóxicas coas súas aplicacións á 
xeometría plana e aos sistemas de 
representación, valorando a rapidez e 
a exactitude nos trazados que 
proporciona a súa utilización. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT2.B1.3.1.1. Comprende as características das 
transformacións de homoloxía e afinidade e describe as súas 
aplicacións. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT2.B1.3.2.1. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución 
de problemas xeométricos e á representación de formas 
planas sinxelas. 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ TIC ▪ DT2.B1.3.3.1. Reproduce á escala conveniente figuras 
planas sinxelas, tendo en conta as condicións que teñen que 
cumprir as transformacións xeométricas de homoloxía e 
afinidade e indica graficamente as construcións auxiliares 
utilizadas. 

 

 

LENDA  DE COMPETENCIAS CLAVE:                                                                                                                                                                                                                                     LENDA DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 

CCL                            Competencia lingüística.                                                                                                                                                                                                                                            CL                        Comprensión lectora. 

CMCCT                     Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.                   EOE                      Expresión oral e escrita. 

CD                              Competencia dixital.                      CA                        Comunicación audiovisual. 

CAA                           Competencia aprender a aprender.                      TIC                       Tecnoloxías da información e da comunicación. 

CSC                            Competencias sociais e cívicas.                      EMP                      Emprendemento. 

CSIEE                        Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.                      ECC                      Educación cívica e constitucional.     

CCEC                         Conciencia e expresións culturais.                       PV                         Prevención da violencia.    

                      EV                         Educación e seguridade viaria. 
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BLOQUE TEMÁTICO 2: 

SISTEMAS    DE 

REPRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DO BLOQUE TEMÁTICO 2 COMPETENCIAS CLAVE 

1. Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe obxectiva  e universal, valorando a necesidade de coñecer a súa 
sintaxe para poder expresar e comprender a información. 

2. Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas xeométricos no espazo ou representar 
figuras tridimensionais no plano. Coñecer os fundamentos e características dos sistemas de representación, así como os 
seus ámbitos de aplicación e vantaxes e inconvenientes da súa utilización. 

3.  Comprender, aprender a construír e valorar as aplicacións da homología e da afinidade na xeometría plana e nos 
sistemas de representación. 

4.  Empregar o esbozo e a perspectiva a man alzada como medio de expresión gráfica e conseguir a destreza e a rapidez 
necesarias. 

5. Coñecer e solucionar problemas no sistema diédrico, mediante xiros, abatementos e cambios de planos, para determinar 
verdadeiras magnitudes de segmentos e de figuras planas. 

6. Coñecer e determinar a representación no sistema diédrico de poliedros regulares, prismas, pirámides, cilindros, conos e 
esferas; así como determinación nos mesmos de seccións planas, verdadeiras magnitudes, desenvolvementos e puntos de 
intersección con rectas. 

7. Coñecer os fundamentos do sistema axonométrico ortogonal e oblicuo, realización de perspectivas axonométricas en 
ambos os sistemas, de formas tridimensionais a partir de pezas reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais. 
Determinar as seccións planas de poliedros, prismas, pirámides, cilindros e conos, así como obter os puntos de 
intersección de rectas con estes corpos. 

8. Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, gozando coa súa utilización e valorando as súas 
posibilidades na realización de planos técnicos. 

9. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar 
de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como de afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

10. Afianzar o espírito emprendedor con actividades de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 
nun mesmo e sentido crítico. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

Comunicación lingüística.  (Obxectivos 1,2,9) 

Competencia matemática e competencias básicas  en ciencias 
e tecnoloxía.   (Obxectivos 2,3,4,5,6,7,8,9) 

Competencia dixital.   (Obxectivos 2,7,8,9) 

Aprender a aprender . (Obxectivos 1,2 ,3,4,5,6,7,8,9,10) 

Competencias sociais e cívicas.   (Obxectivos 4,9,10) 

Sentido  de  iniciativa  e  espírito   emprendedor .         
(Obxectivos 2,4,5,7,9,10) 

Conciencia e expresións culturais.   (Obxectivos 1,2,10) 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª AVALIACIÓN 

XANEIRO-FEBREIRO-MARZO                                  

40  SESIÓNS 

 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.1. Punto, recta e plano no sistema 
diédrico. 

▪ B2.2. Resolución   de problemas de 
pertenza, incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

▪ B2.3. Determinación   da verdadeira 
magnitude de segmentos e formas 
planas. 

▪ B2.4. Construción  de  figuras planas 
no sistema diédrico. 

▪ B2.5. Abatemento   de    planos. 
Determinación dos seus elementos. 
Aplicacións. 

▪ B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. 
Aplicacións. 

▪ B2.7. Cambios de plano. 
Determinación das novas 
proxeccións. Aplicacións. 

▪ B2.8. Afinidade entre proxeccións. 

▪ B2.9. Problema inverso ao 
abatemento. 

▪ B2.10. Corpos xeométricos no 
sistema diédrico. 

▪ B2.11. Representación de poliedros 
regulares. Posicións singulares. 

▪ B2.12. Determinación das súas 
seccións principais. 

▪ B2.13. Representación de prismas e 
pirámides. 

▪ B2.1. Valorar a importancia da 
elaboración de debuxos a man alzada 
para desenvolver a visión espacial, 
analizando a posición relativa entre 
rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións 
métricas para determinar o sistema de 
representación axeitado e a estratexia 
idónea que solucione os problemas de 
representación de corpos ou espazos 
tridimensionais. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ EOE ▪ DT2.B2.1.1.1. Comprende os fundamentos ou principios 
xeométricos que condicionan o paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e planos no sistema de 
planos cotados, como simplificación do sistema diédrico, 
para logo estendelos a este último. 

3
0
%

 

4
0
%

 

3
0
%

 

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

 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT2.B2.1.2.1 . Resolve problemas de pertenza, posición, 
mínimas distancias e verdadeira magnitude, no sistema de 
planos cotados, como base para logo resolvelos no sistema 
diédrico. 

▪ DT2.B2.1.2.2. Representa mediante o trazado das súas 
proxeccións diédricas, figuras planas sinxelas, contidas en 
planos paralelos, perpendiculares ou oblicuos aos planos de 
proxección. 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ DT2.B2.1.3.1. Coñece e comprende os métodos que se 
empregan en sistema de planos cotados e no sistema diédrico 
para obter verdadeiras magnitudes: xiros, abatementos e 
cambios de plano. 

▪ DT2.B2.1.3.2. Determina a verdadeira magnitude de 
segmentos, ángulos e figuras planas, utilizando xiros no 
sistema diédrico. 

▪ DT2.B2.1.3.3. Determina a verdadeira magnitude de 
segmentos, ángulos e figuras planas, utilizando abatementos 
no sistema diédrico. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

  .    ▪ DT2.B2.1.3.4. Determina a verdadeira magnitude de 
segmentos, ángulos e figuras planas, utilizando cambios de 
plano no sistema diédrico. 
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▪ DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo 
en calquera posición respecto aos planos 
coordenados, o resto dos poliedros regulares, 
prismas e pirámides en posicións favorables, 
coa axuda das súas proxeccións diédricas, 
determinando partes vistas e ocultas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

 

▪ DT2.B2.1.4.1. Representa mediante as súas proxeccións 
diédricas, un hexaedro ou cubo, en calquera posición 
respecto dos planos coordenados, determinando as partes 
vistas e ocultas. 

▪ DT2.B2.1.4.2. Representa mediante as súas proxeccións 
diédricas, un tetraedro, un octaedro, un dodecaedro, un 
icosaedro, un prisma e unha pirámide, determinando as súas 
partes vistas e ocultas; en posicións favorables ou singulares 
respecto dos planos de proxección, simplificando a súa 
representación e determinando as relacións métricas entre os 
seus elementos. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.14. Representación de cilindros, 
conos e esferas. Seccións planas. 

▪ B2.15. Determinación de seccións 
planas e elaboración de 
desenvolvementos. 

▪ B2.16. Interseccións. 

▪ B2.17. Xiros, abatementos ou 
cambios de plano para determinar a 
verdadeira magnitude de elementos 
de pezas tridimensionais. 

▪ B2.2. Representar poliedros 
regulares, pirámides, prismas, 
cilindros e conos mediante as súas 
proxeccións ortográficas, analizando 
as posicións singulares respecto aos 
planos de proxección, determinando 
as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas 
principais e a verdadeira magnitude 
ou desenvolvemento das superficies 
que os conforman. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT2.B2.2.1.1. Representa poliedros regulares, prismas, 
pirámides, cilindros e conos, mediante as súas proxeccións 
ortográficas, aplicándolles xiros ou cambios de planos para 
situalas en posicións singulares, respecto dos planos de 
proxección, simplificando a súa representación e 
determinando as relacións métricas entre os seus elementos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT2.B2.2.2.1. Determina a sección plana de corpos sinxelos, 
formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas 
e/ou esféricas; debuxando as súas proxeccións diédricas e 
obtendo a súa verdadeira magnitude, mediante xiros, 
abatementos ou cambios de plano. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT2.B2.2.3.1. Acha a intersección entre rectas e corpos 
xeométricos sinxelos, mediante as súas proxeccións 
diédricas, indicando os puntos de entrada e saída, previa 
análise a man alzada sobre unha perspectiva, para analizar o 
trazado auxiliar necesario. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT2.B2.2.4.1. Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas 
e cónicas, utilizando as súas proxeccións diédricas e 
realizando xiros, abatementos e cambios de plano, para obter 
a verdadeira magnitude das aresta e caras que as conforman. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.18. Sistemas axonométricos 
ortogonais. 

▪ B2.19. Posición do triedro 
fundamental.   

▪ B2.20. Relación entre o triángulo de 
trazas e os eixes do sistema. 

▪ B2.21. Determinación de coeficientes 
de redución. 

▪ B2.22. Tipoloxía das axonometrías 
ortogonais. Vantaxes e 
inconvenientes.   

▪ B2.23. Representación de figuras 
planas.   

▪ B2.24. Representación simplificada 
da circunferencia. 

▪ B2.25. Representación de corpos 
xeométricos e espazos 
arquitectónicos. Seccións planas. 
Interseccións. 

▪ B2.3. Debuxar axonometrías de 
poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos, dispondo a 
súa posición en función da 
importancia relativa das caras que se 
desexen amosar e/ou da conveniencia 
dos trazados necesarios, utilizando a 
axuda do abatemento de figuras 
planas situadas nos planos 
coordenados, calculando os 
coeficientes de redución e 
determinando as seccións planas 
principais. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT2.B2.3.1.1. Comprende os fundamentos do sistema 
axonométrico e describe os procedementos de obtención das 
proxeccións. Relaciona entre o sistema axonométrico e o 
sistema diédrico. 

▪ DT2.B.2.3.1.2. Comprende a clasificación das axonometrías 
ortogonais, función da orientación do triedro fundamental, 
determinando segundo el, o triángulo das trazas, así como os 
coeficientes de redución e as escalas axonométricas de cada 
eixo.  

▪ DT2.B2.3.1.3. Debuxa un óvalo isométrico como 
representación simplificada de formas circulares. 

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

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT2.B2.3.2.1. Debuxa axonometrías de poliedros regulares, 
prismas, pirámides, cilindros e conos, dispoñéndoos en 
función da importancia das súas partes ou caras que se 
queiran ensinar. 

▪ DT2.B2.3.2.2. Debuxa axonometrías de espazos sinxelos 
definidos polas súas vistas diédricas, dispoñendo a súa 
colocación en función da importancia relativa das súas caras 
e segundo o que interese ensinar ou segundo o trazado que 
se precise. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT2.B2.3.3.1. Determina a sección plana de corpos 
poliédricos, prismas, pirámides, cilindros, conos e de 
espazos tridimensionales sinxelos de superficies poliédricas; 
debuxando axonometrías isométricas ou cabaleiras. 
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BLOQUE TEMÁTICO 3: 

DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA  DE  PROXECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DO BLOQUE TEMÁTICO 3 COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar adecuadamente e con certa destreza os instrumentos e a terminoloxía específica do debuxo técnico. Valorar a 
importancia que ten o correcto acabado e presentación do debuxo no referido á diferenciación dos distintos trazos que o 
configuran, a exactitude dos mesmos e a limpeza e coidado do soporte. 

2. Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas xeométricos no espazo ou representar 
figuras tridimensionais no plano. Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar as principais 
normas UNE e ISO referidas á obtención, posición e anotación das vistas dun corpo. 

3.   Empregar o esbozo e a perspectiva a man alzada como medio de expresión gráfica e conseguir a destreza e a rapidez 
necesarias. 

4. Integrar os seus coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos tecnolóxicos e en aplicacións da vida cotiá, 
revisando e valorando o estado de consecución do proxecto ou actividade sempre que sexa necesario.   

5.  Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, gozando coa súa utilización e valorando as súas 
posibilidades na realización de planos técnicos. 

6. Identificar fases do proceso de deseño industrial e os tipos de proxectos, as súas fases de elaboración e documentos 
básicos que o compoñen. Tipos de planos industriais, arquitectónicos e construtivos. 

7. Coñecer criterios de elección de clases de cotas en planos industriais e arquitectónicos ; así como tipos de roscas, a súa 
representación e a súa anotación. Coñecer elementos normalizados no mercado e o seu uso en diversos mecanismos. 

8. Presentar de forma individual e colectiva, bosquexos, esbozos e planos que definan un proxecto sinxelo de deseño 
industrial ou arquitectónico, valorar a exactitude, rapidez e limpeza proporcionada por aplicacións informáticas, 
planificando, revisando e asumindo as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

9. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da 
modalidade elixida. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, 
así como de afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

10. Afianzar o espírito emprendedor con actividades de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 
nun mesmo e sentido crítico. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

Comunicación lingüística.  (Obxectivos 1,6,8,9) 

Competencia matemática e competencias básicas  en ciencias 
e tecnoloxía.   (Obxectivos 1,2,3,4,5,7,8,9) 

Competencia dixital.   (Obxectivos 2,4,5,6,7,8,9) 

Aprender a aprender . (Obxectivos 1,2 ,3,4,5,6,8,9,10) 

Competencias sociais e cívicas.   (Obxectivos  3,8,9,10) 

Sentido  de  iniciativa  e  espírito   emprendedor .         
(Obxectivos 2,3,4,6,8,9,10) 

Conciencia e expresións culturais.   (Obxectivos 1,2,6,7,10) 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª + 3ª  AVALIACIÓN 

MARZO-ABRIL-MAIO 

                                  20  SESIÓNS 

 

 

 

OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.1. Elaboración de bosquexos, 
esbozos e planos. 

▪ B3.2. Proceso de deseño ou 
fabricación: perspectiva histórica e 
situación actual. 

▪ B3.3. Proxecto: tipos e elementos. 

▪ B3.4. Planificación de proxectos.   

▪ B3.5. Identificación das fases dun 
proxecto. Programación de tarefas. 

▪ B3.6. Elaboración das primeiras 
ideas.   

▪ B3.7. Tipos de planos: de situación, 
de conxunto, de montaxe, de 
instalación, de detalle, de fabricación 
ou de construción. 

▪ B3.8. Presentación de proxectos.  

▪ B3.9. Elaboración da documentación 
gráfica dun proxecto gráfico, 
industrial ou arquitectónico sinxelo. 

▪ B3.10. Debuxo de bosquexos a man 
alzada e esquemas. 

▪ B3.11. Elaboración de debuxos 
cotados. 

▪ B3.12. Elaboración de esbozos de 
pezas e conxuntos. 

▪ B3.1. Elaborar bosquexos, esbozos e 
planos necesarios para a definición 
dun proxecto sinxelo relacionado co 
deseño industrial ou arquitectónico, 
valorar a exactitude, a rapidez e a 
limpeza que proporciona a utilización 
de aplicacións informáticas, planificar 
de maneira conxunta o seu 
desenvolvemento, revisar o avance 
dos traballos e asumir as tarefas 
encomendadas con responsabilidade.. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ ECC 

▪ DT2.B3.1.1.1. Identificar e apreciar a evolución do proceso 
de deseño e fabricación e a súa situación actual. 
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▪ DT2.B3.1.1.2. Recoñecer as fases do proceso do deseño 
industrial e do deseño e desenvolvemento arquitectónico na 
actualidade. 

▪ DT2.B3.1.1.3. Recoñece os tipos de proxectos, as súas fases 
de elaboración e os  documentos básicos que os compoñen. 

▪ DT2.B3.1.1.4. Elabora e participa activamente en proxectos 
cooperativos sinxelos de construcións xeométricas, 
aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do 
debuxo técnico. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ TIC 

▪ DT2.B3.1.2.1. Identifica formas e medidas de obxectos 
industriais, arquitectónicos ou construtivos sinxelos, a partir 
dos planos técnicos que os definen. 

▪ DT2.B3.1.2.2. Recoñece e manexa os principais tipos de 
planos, utilizados tanto no campo da industria, como no 
campo da arquitectura ou na construción. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CL 

▪ EOE 

▪ EMP 

▪ DT2.B3.1.3.1. Analiza planos cotados e identifica a súa 
correcta realización. Cota pezas industriais sinxelas, 
colocando as cotas segundo establece a norma para a súa 
correcta definición. 

▪ DT2.B3.1.3.2. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos 
acoutados para posibilitar a comunicación técnica con outras 
persoas. 
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OBXECTIVOS 

XERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

teórica 

Proba 

práctica 

Prácticas 

ind/grup 

 .  

 

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

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ EMP 

▪ DT2.B3.1.4.1. Interpreta e debuxa esbozo de conxuntos e/ou 
pezas industriais dadas.. 
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▪ DT2.B3.1.4.2. Elaborar esbozos de conxuntos de pezas 
industriais sinxelas, ou de obxectos arquitectónicos sinxelos, 
elixindo as vistas, cortes e/ou seccións precisas, tomando 
medidas directamente da realidade ou de perspectivas a 
escala, facendo esbozos a man alzada, para logo facer 
debuxos cotados e planos de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, segundo a normativa aplicable. 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.13. Posibilidades das tecnoloxías 
da información e da comunicación 
aplicadas ao deseño, á edición, ao 
arquivamento e á presentación de 
proxectos. 

▪ B3.14. Debuxo vectorial 2D. Debuxo 
e edición de entidades. Creación de 
bloques. Visibilidade de capas. 

▪ B3.15. Debuxo vectorial 3D. 
Inserción e edición de sólidos. 
Galerías e bibliotecas de modelos. 
Incorporación de texturas.   

▪ B3.16. Selección do encadramento, a 
iluminación e o punto de vista. 

▪ B3.17. Resolución de exercicios de 
debuxo técnico utilizando recursos 
informáticos. 

▪ B3.2. Presentar de xeito individual e 
colectivo os bosquexos, os esbozos e 
os planos necesarios para a definición 
dun proxecto sinxelo relacionado co 
deseño industrial ou arquitectónico, 
valorar a exactitude, a rapidez e a 
limpeza que proporciona a utilización 
de aplicacións informáticas, planificar 
de maneira conxunta o seu 
desenvolvemento, revisar o avance 
dos traballos e asumir as tarefas 
encomendadas con responsabilidade. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ DT2.B3.2.1.1. Comprende as posibilidades das aplicacións 
informáticas relacionadas co debuxo técnico e valora a 
exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona o seu uso. 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ EV 

▪ DT2.B3.2.2.1. Representar  obxectos  industriais ou 
arquitectónicos sinxelos con programas de debuxo vectorial 
2D (como Qcad ou Autocad), creando entidades sinxelas, 
importando bloques de bibliotecas, editando obxectos e 
utilizando capas para colocar a información. 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ EOE 

▪ CA 

▪ TIC 

▪ DT2.B3.2.3.1. Representar  obxectos  industriais ou 
arquitectónicos sinxelos con programas de creación de 
modelos en 3D (como Sketch Up), creando sólidos 
elementais, manipulándoos importando modelos ou obxectos 
de galerías de biblioteca, incorporando texturas, 
seleccionando o encadre, a iluminación, o punto de vista 
máis adecuado para o efecto perseguido. 

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

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC 

▪ EMP 

▪ DT2.B3.2.4.1.  Presentar   traballos   de   debuxo técnico 
utilizando recursos gráficos e informáticos, claros, limpos e 
que respondan o obxectivo perseguido. 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN E REFORZO DE CONTIDOS NON INTERIORIZADOS  EN 1º DE BACHARELATO, POLA PANDEMÍA DO COVID19. 

 
Neste curso 2020-2021, que será cando os alumnos de 1º de Bacharelato do curso 2019-2020  que cursaron Debuxo Técnico I, cheguen a 2º de Bacharelato; aos que escollan a materia optativa de Debuxo Técnico II, será cando haberá que 

recuperar e reforzar os contidos non interiorizados e impartidos en Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato, no curso 2019-2020, polo confinamento sufrido polo alumnado durante a terceira avaliación, como consecuencia da pandemia do 

virus COVID19.  

Estos contidos foron os relativos aos temas da terceira avaliación, inda que os mesmos si foron impartidos na súa totalidade, tanto de forma presencial ao principio como logo por vídeo-conferencia e  tamén se  practicaron, xa que todos os  

alumnos fixeron as súas láminas correspondentes,  non obstante inda así, non se lles examinou desta parte, polo que probablemente non teñan os conceptos de todo interiorizados, pois o esforzó de estudalos para un exame, non o fixeron. 

A recuperación e reforzo destes temas cuios obxectivos xerais, contidos, criterios de avaliación, estandares de aprendizaxe, correspondencia coas competencias clave e cos elementos transversais, grao mínimo de consecución e 

instrumentos de avalaición, se especifican no punto” 3.4.- Relacionar aspectos curriculares  para cada bloque temático de Debuxo Técnico I de 1º Bacharelato. Secuenciación e Temporalización. Recuperación de contidos non impartidos  

en 4º de ESO, pola pandemía do COVID19.” da presente programación, se realizará como se citou anteriormente, so para aqueles que cursen a materia de Debuxo Técnico II de 2º de Bacharelato, por escollela como optativa, e ao longo da  

terceira  avaliación, que é cando en segundo se imparten os contidos directamente relacionados coa materia non terminada de interiorizar de 1º de Bacharelato, e xusto antes de ver os contidos relativos ao 2º curso de Bacharelato, a modo 

de introducción e apoio dos mesmos; estamos a falar dos temas do 2º curso de Bacharelato relativos ao 3º Bloque: “Documentación Gráfica de Proyectos” que se corresponden co 3º Bloque de 1º curso de Bacharelato “ Normalización“.  

O repaso e reforzo desta materia correspondente ao curso de 1º de Bacharelato, se  poderá realizar nas propias clases que se utilicen para ver os temas cos que se corresponden de 2º de Bacharelato citados, ou ben si se ve a necesidade por 

falta de tempo para os mesmos, se poderá si o alumnado e os seus pais están de acordo, dar clase algún día pola tarde, fora do horario escolar, ben de forma presencial no centro ou ben de forma telemática mediante vídeo-conferencia, 

utilizando o programa manexado durante a época de confinamento citada, o “Cisco Webex Meeting”, ou outro similar, sempre que todo o alumnado conte con ordenadores na casa e conexión a internet.  
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4.- CONTRIBUCIÓN      AO     DESENVOLVEMENTO      DAS  

COMPETENCIAS   CLAVE, DAS MATERIAS DE EDUCACIÓN 

PLÁSTICA,VISUAL E ADUDIOVISUAL NA ESO E DO DEBUXO 

TÉCNICO NO BACHARELATO.  
 

4.1.- CONTRIBUCIÓN   AO  DESENVOLVEMENTO    DAS   COMPETENCIAS   

CLAVE,  DA EDUCACIÓN   PLÁSTICA, VISUAL  E  AUDIOVISUAL  EN 

1º ESO. 
 

C
C

L
 

▪ Identifica e valora a importancia do punto, a liña, o plano e a textura, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións gráfico-
plásticas propias e alleas. 

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

▪ Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias, 
atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

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

▪ Diferencia as calidades da  cor:  ton, valor e saturación, e sabe aplicar os distintos graos nas súas composicións. 

▪ Identifica as harmonías de cores afíns, complementarias e grises, e aplícaas nas súas composicións. 

▪ Analiza a linguaxe do corpo humano en distintas obras artísticas e realiza as súas propias composicións. 

▪ Diferencia  imaxes  figurativas  de abstractas. 

▪ Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

▪ Distingue  significante   e significando dunha  imaxe. Distingue símbolos de  iconas. 

▪ Deseña  un cómic  utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

▪ Identifica   e    analiza    os elementos que interveñen en actos de comunicación visual. 

▪ Identifica  e  analiza   os elementos que interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

▪ Distingue   a   función   ou funcións que predominan nas mensaxes visuais e audiovisuais. 

▪ Recoñece  e  analiza a mensaxe dunha secuencia cinematográfica. 

▪ Investiga e reflexiona sobre a cor no cine. 

▪ Interpreta a obra de artistas que utilizan trazados xeométricos e as súas aplicacións na arte. 

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

▪ Clasifica  calquera   triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

▪ Clasifica   correctamente   calquera cuadrilátero. 

▪ Coñece o trazado xeométrico de figuras con simetría xeométrica e con simetría aparente. 

C
M
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▪ Experimenta  co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

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

▪ Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias. 

▪ Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 

▪ Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón e regra 
e compás, con suficiente precisión. 

▪ Constrúe unha circunferencia lobulada de seis centros, utilizando o compás. 

▪ Coñece o concepto de circunferencia e os seus elementos: arco, radio, diámetro, centro, corda; e coñece as posicións relativas entre rectas 
e circunferencias e entre circunferencias entre si. 

▪ Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa  coa  regra o hexágono regular  e o triángulo equilátero que se 
posibilita. 

▪ Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

▪ Suma  ou  resta   ángulos positivos ou negativos con regra e compás. 

▪ Constrúe  a  bisectriz   dun  ángulo calquera, con regra e compás. 

▪ Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. 

▪ Traza  a  mediatriz   dun   segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

▪ Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 

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

▪ Clasifica  calquera   triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

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

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

▪ Debuxa   un  triángulo    rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

▪ Clasifica   correctamente   calquera cuadrilátero. 

▪ Constrúe    calquera   paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. 

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

▪ Constrúe   correctamente   polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. Divide a circunferencia en calquera 
número de partes (método xeral). 

▪ Analiza e distingue a simetría axial e a simetría radial na arte e na natureza. 
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▪ Crea  imaxes  con   distintos  graos  de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

▪ Deseña símbolos e iconas. 

▪ Identifica  e  analiza   os elementos que interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

▪ Distingue   a   función   ou funcións que predominan nas mensaxes visuais e audiovisuais. 

▪ Identifica formas poligonais en imaxes da natureza e en composicións artísticas. Valora, respecta e goza do patrimonio histórico e 
cultural. 

▪ Elabora    documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando recursos dixitais de xeito adecuado. 

▪ Utiliza con responsabilidade as TIC e coñece os riscos que implica na difusión de imaxes en diferentes medios. 

▪ Coñece o concepto de circunferencia e os seus elementos: arco, radio, diámetro, centro, corda; e coñece as posicións relativas entre rectas 
e circunferencias e entre circunferencias entre si. 

▪ Analiza e distingue a simetría axial e a simetría radial na arte e na natureza. 

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

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

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

▪ Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

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

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

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

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

▪ Utiliza   o papel  como material: manipulándoo, riscándoo ou pregándoo, para crear composicións e figuras tridimensionais. 

▪ Mostra iniciativa na actividade diaria da aula valorando e avaliando o traballo propio e alleo no proceso creativo de xeito crítico e 
respectuoso. 

▪ Utiliza  texturas  táctiles  para   realizar  unha colaxe matérica. 

▪ Diferencia as calidades da  cor:  ton, valor e saturación, e sabe aplicar os distintos graos nas súas composicións. 

▪ Identifica as harmonías de cores afíns, complementarias e grises, e aplícaas nas súas composicións. 

▪ Analiza a proporción da figura humana en función da relación de medidas entre as súas partes. Debuxa unha figura humana mediante a 
utilización dun canon de proporción. 

▪ Coñece  e   practica    diferentes posibilidades para debuxar unha figura humana en movemento. 

▪ Analiza a linguaxe do corpo humano en distintas obras artísticas e realiza as súas propias composicións. 

▪ Distingue  significante   e significando dunha  imaxe. Distingue símbolos de  iconas. 

▪ Identifica   e    analiza    os elementos que interveñen en actos de comunicación visual. 

▪ Recoñece  e  analiza a mensaxe dunha secuencia cinematográfica. 

▪ Identifica  e  aplica   os coñecementos básicos dos procesos perceptivos na elaboración de traballos. 

▪ Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 

▪ Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón e regra 
e compás, con suficiente precisión. 

▪ Coñece o concepto de circunferencia e os seus elementos: arco, radio, diámetro, centro, corda; e coñece as posicións relativas entre rectas 
e circunferencias e entre circunferencias entre si. 

▪ Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular  e o triángulo equilátero que se 
posibilita. 

▪ Escala un polígono aplicando o teorema de Thales. 

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

▪ Debuxa   un  triángulo    rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

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

▪ Constrúe polígonos estrelados a partir de polígonos regulares, inscritos nunha circunferencia. 

▪ Coñece o trazado xeométrico de figuras con simetría xeométrica e con simetría aparente. 

▪ Analiza, identifica e explica  oralmente, por escrito e graficamente o esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias, 
atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 
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▪ Analiza  os  ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en composicións artísticas, 
empregándoos como inspiración en creacións gráfico-plásticas. 

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

▪ Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias. 

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

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

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

▪ Coñece   as  gamas  cromáticas: frías, cálidas e acromáticas, e aplícaas axeitadamente nas súas composicións. 

▪ Identifica   e    analiza    os elementos que interveñen en actos de comunicación visual. 

▪ Coñece  o  significado   da linguaxe visual como sistema de comunicación. 

▪ Identifica  e  analiza   os elementos que interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

▪ Distingue   a   función   ou funcións que predominan nas mensaxes visuais e audiovisuais. 

▪ Coñece o  patrimonio  artístico  e respéctao, mostra unha actitude aberta e de respecto polas creacións artísticas independentemente da 
orixe ou a ideoloxía do artista, e contribúe á súa conservación. 

▪ Investiga e reflexiona sobre a cor no cine. 

▪ Utiliza con responsabilidade as TIC e coñece os riscos que implica na difusión de imaxes en diferentes medios. 



 71 

C
S

IE
E

 

▪ Experimenta  co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

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

▪ Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

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

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

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

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

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

▪ Mostra iniciativa na actividade diaria da aula valorando e avaliando o traballo propio e alleo no proceso creativo de xeito crítico e 
respectuoso. 

▪ Utiliza  texturas  táctiles  para   realizar  unha colaxe matérica. 

▪ Coñece   as  gamas  cromáticas: frías, cálidas e acromáticas, e aplícaas axeitadamente nas súas composicións. 

▪ Crea  imaxes  con   distintos  graos  de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

▪ Deseña símbolos e iconas. 

▪ Deseña  un cómic  utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

▪ Coñece  o  significado   da linguaxe visual como sistema de comunicación. 

▪ Identifica formas poligonais en imaxes da natureza e en composicións artísticas.Valora, respecta e goza do patrimonio histórico e cultural. 

▪ Elabora    documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando recursos dixitais de xeito adecuado. 

▪ Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

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

▪ Analiza, identifica e explica  oralmente, por escrito e graficamente o esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias, 
atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 
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▪ Identifica  e  valora  a importancia do punto, a liña, o plano e a textura, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións gráfico-
plásticas propias e alleas. 

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

▪ Analiza,   identifica  e  explica oralmente, por escrito e graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias, 
atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

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

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

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

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

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

▪ Utiliza   o  papel   como   material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

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

▪ Analiza a proporción da figura humana en función da relación de medidas entre as súas partes. Debuxa unha figura humana mediante a 
utilización dun canon de proporción. 

▪ Coñece  e   practica    diferentes posibilidades para debuxar unha figura humana en movemento. 

▪ Analiza a linguaxe do corpo humano en distintas obras artísticas e realiza as súas propias composicións. 

▪ Diferencia  imaxes  figurativas  de abstractas. 

▪ Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

▪ Distingue  significante   e significado dunha  imaxe. Distingue símbolos de  iconas. 

▪ Deseña símbolos e iconas. 

▪ Deseña  un cómic  utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

▪ Recoñece  e  analiza a mensaxe dunha secuencia cinematográfica. 

▪ Identifica  e  aplica   os coñecementos básicos dos procesos perceptivos na elaboración de traballos. 

▪ Coñece o  patrimonio  artístico  e respéctao, mostra unha actitude aberta e de respecto polas creacións artísticas independentemente da 
orixe ou da ideoloxía do artista, e contribúe á súa conservación. 

▪ Interpreta a obra de artistas que utilizan trazados xeométricos e as súas aplicacións na arte. 

▪ Identifica formas poligonais en imaxes da natureza e en composicións artísticas. Valora, respecta e goza do patrimonio histórico e 
cultural. 

▪ Constrúe  a  bisectriz   dun  ángulo calquera, con regra e compás. 

▪ Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 

▪ Clasifica  calquera   triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

▪ Clasifica   correctamente   calquera cuadrilátero. 

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

▪ Constrúe polígonos estrelados a partir de polígonos regulares, inscritos nunha circunferencia. 

▪ Analiza e distingue a simetría axial e a simetría radial na arte e na natureza 

▪ Coñece o trazado xeométrico de figuras con simetría xeométrica e con simetría aparente. 
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4.2.- CONTRIBUCIÓN   AO  DESENVOLVEMENTO    DAS   COMPETENCIAS   

CLAVE,  DA EDUCACIÓN   PLÁSTICA, VISUAL  E  AUDIOVISUAL  EN 

3º ESO. 
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▪ Reflexiona  e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva. 

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

▪ Recoñece   os   elementos esenciais que compoñen unha forma: configuración, tamaño, material, textura, cor e posición. 

▪ Clasifica as formas segundo a súa orixe, en naturais e artificiais; e segundo a súa estrutura, en xeométricas e orgánicas. 

▪ Distingue  e   expresa   as sensacións que transmiten as distintas formas. 

▪ Comprende   a  harmonía  de cores afíns e complementarias. 

▪ Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente o esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias 
atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

▪ Analiza as causas polas que se producen os distintos efectos visuais figura-fondo. 

▪ Distingue significante e significado nun signo visual. 

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

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

▪ Identifica  encadramentos   e puntos de vista nunha fotografía. 

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

▪ Distingue as funcións que predominan en diferentes mensaxes visuais e audiovisuais. 

▪ Identifica  os   recursos   visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

▪ Coñece o significado da linguaxe visual como sistema de comunicación. 

▪ Deseña  unha  mensaxe  publicitaria utilizando recursos visuais como as figuras retóricas. 

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

▪ Elabora   documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de forma axeitada. 

▪ Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.).   
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▪ Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para 
expresar sensacións en composicións sinxelas. 

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

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

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

▪ Constrúe    correctamente   polígonos regulares de ata oito lados, coñecendo o lado. 

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

▪ Constrúe  correctamente   un óvalo regular, coñecendo o eixo maior. 

▪ Constrúe  correctamente   un ovoide regular coñecido o eixo menor. 

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

▪ Executa    deseños     aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

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

▪ Coñece  a representación de puntos, rectas e figuras planas no sistema diédrico. 

▪ Interpreta  e  aplica correctamente os elementos básicos de normalización. 

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

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

▪ Traza     rectas   paralelas,  transversais  e perpendiculares a outra dada, utilizando escuadra e cartabón, con suficiente precisión. 

▪ Constrúe   correctamente   polígonos regulares e polígonos estrelados de ata oito lados, inscritos nunha circunferencia. 

▪ Constrúe    correctamente aplicando o teorema de Thales, polígonos regulares de ata oito lados, polo método xenérico dada a 
circunferencia circunscrita ou dado o seu lado. 

▪ Identifica as curvas cónicas e coñece os métodos para construílas, aplicando o concepto de cada unha delas como lugar xeométrico. 

▪ Comprende o concepto de proporcionalidade e as súas aplicacións no teorema de Thales e no teorema da altura. 

▪ Comprende  o  concepto  de  escala natural, de redución e de ampliación e o aplica correctamente.   
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▪ Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para 
expresar sensacións en composicións sinxelas. 

▪ Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. 

▪ Coñece e aprecia diferentes tipos de linguaxe audiovisual e analízaos en varios exemplos. 

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

▪ Elabora   documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de forma axeitada. 

▪ Coñece e valora as novas artes visuais: arte interactiva, videoarte, videoxogos, animacións por ordenador, espectáculos de luces, etc. 

▪ Executa    deseños     aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

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

▪ Interpreta  e  aplica correctamente os elementos básicos de normalización. 

▪ Identifica as curvas cónicas e coñece os métodos para construílas, aplicando o concepto de cada unha delas como lugar xeométrico. 

▪ Comprende  o  concepto  de  escala natural, de redución e de ampliación e o aplica correctamente.   
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▪ Crea  composicións  aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

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

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

▪ Representa  con  claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas. 

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

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

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

▪ Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear composicións, colaxes 
matéricas e figuras tridimensionais. 

▪ Mostra iniciativa na actividade diaria da aula valorando e avaliando o traballo propio e alleo en todo o proceso creativo de xeito crítico e 
respectuoso. 

▪ Recoñece   os   elementos esenciais que compoñen unha forma: configuración, tamaño, material, textura, cor e posición. 

▪ Clasifica as formas segundo a súa orixe, en naturais e artificiais; e segundo a súa estrutura, en xeométricas e orgánicas. 

▪ Comprende   a  harmonía  de cores afíns e complementarias. 

▪ Realiza composicións básicas   con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

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

▪ Identifica e  clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 

▪ Analiza as causas polas que se producen os distintos efectos visuais figura-fondo. 

▪ Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. 

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

▪ Identifica  encadramentos   e puntos de vista nunha fotografía. 

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

▪ Distingue as funcións que predominan en diferentes mensaxes visuais e audiovisuais. 

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

▪ Coñece  a   linguaxe cinematográfica e  as súas posibilidades expresivas. 

▪ Coñece a linguaxe televisiva e os tipos de formatos televisivos. 

▪ Diferencia imaxes figurativas de imaxes abstractas. Recoñece distintos graos de iconicidade dunha serie de imaxes. 

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

▪ Resolve   correctamente  os casos de tanxencias entre circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

▪ Executa composicións propias aplicando os conceptos e trazados de tanxencias e enlaces e coñece o trazado de enlaces de arcos de 
circunferencia sobre unha liña poligonal. 

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

▪ Interpreta  e  aplica correctamente os elementos básicos de normalización. 

▪ Traza     rectas   paralelas,  transversais  e perpendiculares a outra dada, utilizando escuadra e cartabón, con suficiente precisión. 

▪ Constrúe   correctamente   polígonos regulares e polígonos estrelados de ata oito lados, inscritos nunha circunferencia. 

▪ Constrúe    correctamente aplicando o teorema de Thales, polígonos regulares de ata oito lados, polo método xenérico dada a 
circunferencia circunscrita ou dado o seu lado. 
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▪ Coñece  e  aplica  métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

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

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

▪ Crea  con   papel   recortado  formas abstractas e  figurativas compoñéndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

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

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

▪ Realiza  composicións  que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) mediante o uso de 
distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores...). 

▪ Identifica e  clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 

▪ Distingue significante e significado nun signo visual. 

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

▪ Identifica  os   recursos   visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

▪ Coñece o significado da linguaxe visual como sistema de comunicación. 

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

▪ Coñece o patrimonio artístico e respéctao, mostra unha actitude aberta e de respecto polas creacións artísticas independentemente da orixe 
ou a ideoloxía do artista, e contribúe á súa conservación. 
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▪ Crea  composicións  aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

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

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

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

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

▪ Crea  con   papel   recortado  formas abstractas e  figurativas compoñéndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

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

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

▪ Realiza  composicións  que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) mediante o uso de 
distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores...). 

▪ Mostra iniciativa na actividade diaria da aula valorando e avaliando o traballo propio e alleo en todo o proceso creativo de xeito crítico e 
respectuoso. 

▪ Realiza composicións básicas   con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

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

▪ Deseña  ilusións  ópticas  baseándose nas leis da Gestalt. 

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

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

▪ Deseña  unha  mensaxe  publicitaria utilizando recursos visuais como as figuras retóricas. 

▪ Crea  imaxes  con  distintos   graos   de  iconicidade sobre un mesmo tema. 

▪ Executa composicións propias aplicando os conceptos e trazados de tanxencias e enlaces e coñece o trazado de enlaces de arcos de 
circunferencia sobre unha liña poligonal. 

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

▪ Executa  deseños  aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos. 
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▪ Comprende  e  emprega  os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, 
analíticos e miméticos. 

▪ Representa  con  claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas. 

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

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

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

▪ Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear composicións, colaxes 
matéricas e figuras tridimensionais. 

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

▪ Distingue  e expresa  as sensacións que transmiten as distintas formas. 

▪ Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente o esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias 
atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

▪ Realiza composicións básicas   con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

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

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

▪ Deseña  ilusións  ópticas  baseándose nas leis da Gestalt. 

▪ Analiza as causas polas que se producen os distintos efectos visuais figura-fondo. 

▪ Coñece e aprecia diferentes tipos de linguaxe audiovisual e analízaos en varios exemplos. 

▪ Distingue significante e significado nun signo visual. 

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

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

▪ Coñece o significado da linguaxe visual como sistema de comunicación. 

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

▪ Coñece  a   linguaxe cinematográfica e  as súas posibilidades expresivas. 

▪ Coñece a linguaxe televisiva e os tipos de formatos televisivos. 

▪ Coñece e valora as novas artes visuais: arte interactiva, videoarte, videoxogos, animacións por ordenador, espectáculos de luces, etc. 

▪ Diferencia imaxes figurativas de imaxes abstractas. Recoñece distintos graos de iconicidade dunha serie de imaxes. 

▪ Crea  imaxes  con  distintos   graos   de  iconicidade sobre un mesmo tema. 

▪ Coñece o patrimonio artístico e respéctao, mostra unha actitude aberta e de respecto polas creacións artísticas independentemente da orixe 
ou a ideoloxía do artista, e contribúe á súa conservación. 

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

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

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

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

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

▪ Identifica as curvas cónicas e coñece os métodos para construílas, aplicando o concepto de cada unha delas como lugar xeométrico. 
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4.3.- CONTRIBUCIÓN   AO  DESENVOLVEMENTO    DAS   COMPETENCIAS   

CLAVE,  DA EDUCACIÓN   PLÁSTICA, VISUAL  E  AUDIOVISUAL  EN 

4º ESO. 
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▪ Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe. 

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

▪ Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪ Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo.    

▪ Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual. 

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

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

▪ Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus factores expresivos. 

▪ Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha película. 

▪ Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as angulacións e os movementos de cámara. 

▪ Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos. 

▪ Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. 

▪ Analiza   elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que os compoñen. 
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▪ Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo.    

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

▪ Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 

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

▪ Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais. 

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

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

▪ Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado. 

▪ Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación de deseños xeométricos sinxelos. 
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▪ Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 

▪ Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos. 

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

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

▪ Visualiza   formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais. 

▪ Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado. 

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

▪ Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño. 

▪ Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus factores expresivos. 

▪ Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as angulacións e os movementos de cámara. 

▪ Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. 

▪ Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por computador. 

▪ Proxecta   un   deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe gráfico-plástica. 

▪ Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación. 

▪ Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que os compoñen. 
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▪ Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual. 

▪ Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión. 

▪ Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe. 

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

▪ Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪ Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo.    

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

▪ Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 

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

▪ Visualiza   formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais. 

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

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

▪ Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado. 

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

▪ Realiza distintos tipos de deseño e composicións modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a organización do plano 
e do espazo. 

▪ Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o traballo organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas representacións gráficas. 

▪ Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha película. 

▪ Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as angulacións e os movementos de cámara. 

▪ Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. 

▪ Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación. 
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▪ Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 

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

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

▪ Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual. 

▪ Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa dunha empresa. 

▪ Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o traballo organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas representacións gráficas. 

▪ Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus factores expresivos. 

▪ Analiza  elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que os compoñen. 
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▪ Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual. 

▪ Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión. 

▪ Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos. 

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

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

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

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

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

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

▪ Realiza distintos tipos de deseño e composicións modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a organización do plano 
e do espazo. 

▪ Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa dunha empresa. 

▪ Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o traballo organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas representacións gráficas. 

▪ Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño. 

▪ Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos. 

▪ Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por computador. 

▪ Proxecta   un   deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe gráfico-plástica. 

▪ Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación.  
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▪ Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual 

▪ Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión. 

▪ Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 

▪ Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos. 

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

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

▪ Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

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

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

▪ Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño. 

▪ Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus factores expresivos. 

▪ Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos. 

▪ Proxecta   un   deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe gráfico-plástica. 

▪ Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que os compoñen. 
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4.4.- CONTRIBUCIÓN   AO  DESENVOLVEMENTO    DAS   COMPETENCIAS   

CLAVE,  DO DEBUXO TÉCNICO I,  EN 1º DE BACHARELATO. 
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▪ Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba 
graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

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

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

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

▪ Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a representación de formas planas. 

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

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

▪ Recoñece e familiarízase coas técnicas de deseño vectorial, os programas de deseño asistido por computador e as posibilidades destas 
aplicacións, para trazados de xeometría en deseños industriais e arquitectónicos. 

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

▪ Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas de representación, e ilustra as súas vantaxes e os seus inconvenientes mediante o 
debuxo a man alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 

▪ Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a 
finalidade da representación, a exactitude requirida e os recursos informáticos dispoñibles. 

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

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

▪ Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en función da orientación das caras principais respecto ao 
plano do cadro e a  

▪ repercusión da posición do punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto principal, a liña do horizonte, os puntos de fuga e 
os seus puntos de medida. 

▪ Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do debuxo técnico coa súa 
aplicación para a elección e a dobra de formatos, para o emprego de escalas, para establecer o valor representativo das liñas, para dispor 
as vistas e para a cotación. 
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▪ Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes modulares cadradas coa axuda da escuadra e do cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o trazado principal elaborado, das liñas auxiliares utilizadas. 

▪ Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba 
graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

▪ Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións. 

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

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

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

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

▪ Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a representación de formas planas. 

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

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

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

▪ Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

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

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

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

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

▪ Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas suficientemente polas súas vistas principais, debuxando a man 
alzada axonometrías convencionais (isometrías e cabaleiras). 

▪ Determina seccións planas de obxectos tridimensionais sinxelos, visualizando intuitivamente a súa posición mediante perspectivas a man 
alzada, debuxando as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. 

▪ Comprende o funcionamento do sistema de planos cotados como unha variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, ilustra as súas principais aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de pertenza e intersección e 
obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas de nivel.   

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

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

▪ Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en función da orientación das caras principais respecto ao 
plano do cadro e a repercusión da posición do punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto principal, a liña do horizonte, 
os puntos de fuga e os seus puntos de medida. 

▪ Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas centrais de corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a súa orientación para simplificar o seu trazado. 

▪ Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de circunferencia en caras horizontais ou verticais, debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de utensilios de debuxo, simplificando a construción das elipses perspectivas mediante o trazado de polígonos 
circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa axuda de patróns de curvas. 

▪ Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do debuxo técnico coa súa 
aplicación para a elección e a dobra de formatos, para o emprego de escalas, para establecer o valor representativo das liñas, para dispor 
as vistas e para a cotación. 

▪ Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos representados utilizando escalas normalizadas. 

▪ Cota pezas industriais sinxelas identificando as cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas de acordo coa 
norma. 

▪ Cota espazos arquitectónicos sinxelos identificando as cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas de acordo 
coa norma. 

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

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

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

▪ Recoñece e familiarízase coas técnicas de deseño vectorial, os programas de deseño asistido por computador e as posibilidades destas 
aplicacións, para trazados de xeometría en deseños industriais e arquitectónicos. 

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

▪ Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a 
finalidade da representación, a exactitude requirida e os recursos informáticos dispoñibles. 

▪ Comprende o funcionamento do sistema de planos cotados como unha variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, ilustra as súas principais aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de pertenza e intersección e 
obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas de nivel.   

▪ Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do debuxo técnico coa súa 
aplicación para a elección e a dobra de formatos, para o emprego de escalas, para establecer o valor representativo das liñas, para dispor 
as vistas e para a cotación. 
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▪ Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións. 

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

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

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

▪ Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a representación de formas planas. 

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

▪ Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

▪ Recoñece e familiarízase coas técnicas de deseño vectorial, os programas de deseño asistido por computador e as posibilidades destas 
aplicacións, para trazados de xeometría en deseños industriais e arquitectónicos. 

▪ Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas de representación, e ilustra as súas vantaxes e os seus inconvenientes mediante o 
debuxo a man alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 

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

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

▪ Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas suficientemente polas súas vistas principais, debuxando a man 
alzada axonometrías convencionais (isometrías e cabaleiras). 

▪ Comprende o funcionamento do sistema de planos cotados como unha variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, ilustra as súas principais aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de pertenza e intersección e 
obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas de nivel.   

▪ Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en función da orientación das caras principais respecto ao 
plano do cadro e a repercusión da posición do punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto principal, a liña do horizonte, 
os puntos de fuga e os seus puntos de medida. 

▪ Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do debuxo técnico coa súa 
aplicación para a elección e a dobra de formatos, para o emprego de escalas, para establecer o valor representativo das liñas, para dispor 
as vistas e para a cotación. 

▪ Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos representados utilizando escalas normalizadas. 

▪ Representa pezas e elementos industriais ou de construción, aplicando as normas referidas aos principais métodos de proxección 
ortográficos, seleccionando as vistas imprescindibles para a súa definición, dispóndoas axeitadamente e diferenciando o trazado de eixes, 
liñas vistas e ocultas. 

▪ Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccións, aplicando as normas básicas correspondentes. 
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 ▪ Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de 

circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

▪ Comprende o funcionamento do sistema de planos cotados como unha variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, ilustra as súas principais aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de pertenza e intersección e 
obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas de nivel.   
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▪ Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes modulares cadradas coa axuda da escuadra e o cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o trazado principal elaborado, das liñas auxiliares utilizadas. 

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

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

▪ Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a representación de formas planas. 

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

▪ Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

▪ Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a 
finalidade da representación, a exactitude requirida e os recursos informáticos dispoñibles. 

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

▪ Determina seccións planas de obxectos tridimensionais sinxelos, visualizando intuitivamente a súa posición mediante perspectivas a man 
alzada, debuxando as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. 

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

▪ Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas centrais de corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a súa orientación para simplificar o seu trazado. 

▪ Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de circunferencia en caras horizontais ou verticais, debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de utensilios de debuxo, simplificando a construción das elipses perspectivas mediante o trazado de polígonos 
circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa axuda de patróns de curvas. 

▪ Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos representados utilizando escalas normalizadas. 

▪ Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccións, aplicando as normas básicas correspondentes. 
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▪ Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes modulares cadradas coa axuda do escuadra e do cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 

▪ Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba 
graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

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

▪ Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

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

▪ Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas de representación, e ilustra as súas vantaxes e os seus inconvenientes mediante o 
debuxo a man alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 

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

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

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

▪ Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en función da orientación das caras principais respecto ao 
plano do cadro e a repercusión da posición do punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto principal, a liña do horizonte, 
os puntos de fuga e os seus puntos de medida. 

▪ Representa pezas e elementos industriais ou de construción, aplicando as normas referidas aos principais métodos de proxección 
ortográficos, seleccionando as vistas imprescindibles para a súa definición, dispóndoas axeitadamente e diferenciando o trazado de eixes, 
liñas vistas e ocultas. 

▪ Cota espazos arquitectónicos sinxelos identificando as cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas de acordo 
coa norma. 
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4.5.- CONTRIBUCIÓN   AO  DESENVOLVEMENTO    DAS   COMPETENCIAS   

CLAVE,  DO DEBUXO TÉCNICO II,  EN 2º DE BACHARELATO. 
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▪ Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos básicos e determinando as principais relacións de proporcionalidade.. 

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

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

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

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

▪ Comprende a orixe e formación das curvas cíclicas e as relacións métricas entre os seus elementos e identifica as súas aplicacións. 

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

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

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

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

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

▪ Comprende as posibilidades das aplicacións informáticas relacionadas co debuxo técnico, e valora a exactitude, a rapidez e a limpeza que 
proporciona a súa utilización. 
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▪ Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos básicos e determinando as principais relacións de proporcionalidade. 

▪ Determina lugares xeométricos de aplicación ao debuxo aplicando os conceptos de potencia ou inversión. 

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

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

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

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

▪ Comprende a orixe e formación das curvas cíclicas e as relacións métricas entre os seus elementos e identifica as súas aplicacións. 

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

▪ Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á representación de formas planas. 

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

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

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

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

▪ Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto aos planos coordenados, o resto dos poliedros regulares, prismas e 
pirámides en posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 

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

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

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

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

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

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

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

▪ Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para posibilitar a comunicación técnica con outras persoas. 
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▪ Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos básicos e determinando as principais relacións de proporcionalidade. 

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

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

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

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

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

▪ Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto aos planos coordenados, o resto dos poliedros regulares, prismas e 
pirámides en posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 

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

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

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

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

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

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

▪ Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de xeito que estes sexan claros e limpos, e que 
respondan ao obxectivo para os que se realizaron. 
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▪ Transforma por inversión figuras planas compostas por puntos, rectas e circunferencias describindo as súas posibles aplicacións á 
resolución de problemas xeométricos. 

▪ Selecciona estratexias para a resolución de problemas xeométricos complexos, analizando as posibles solucións e transformándoos por 
analoxía noutros problemas máis sinxelo. 

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

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

▪ Comprende a orixe e formación das curvas cíclicas e as relacións métricas entre os seus elementos e identifica as súas aplicacións. 

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

▪ Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á representación de formas planas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C
S
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▪ Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de construción xeométrica, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe 
do debuxo técnico.  

▪ Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas industriais ou obxectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes e/ou as sección necesarias, 
tomando medidas directamente da realidade ou de perspectivas a escala, elaborando bosquexos a man alzada para a elaboración de 
debuxos cotados e planos de montaxe, instalación, detalle ou fabricación, de acordo coa normativa de aplicación. 
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▪ Transforma por inversión figuras planas compostas por puntos, rectas e circunferencias describindo as súas posibles aplicacións á 
resolución de problemas. 

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

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

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

▪ Comprende a orixe e formación das curvas cíclicas e as relacións métricas entre os seus elementos e identifica as súas aplicacións. 

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

▪ Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á representación de formas planas. 

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

▪ Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto aos planos coordenados, o resto dos poliedros regulares, prismas e 
pirámides en posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 

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

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

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

▪ Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de xeito que estes sexan claros e limpos, e que 
respondan ao obxectivo para os que se realizaron. 
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▪ Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos básicos e determinando as principais relacións de proporcionalidade. 

▪ Determina lugares xeométricos de aplicación ao debuxo aplicando os conceptos de potencia ou inversión. 

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

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

▪ Comprende a orixe e formación das curvas cíclicas e as relacións métricas entre os seus elementos e identifica as súas aplicacións. 

▪ Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto aos planos coordenados, o resto dos poliedros regulares, prismas e 
pirámides en posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 

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

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

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

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

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

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

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

▪ Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de xeito que estes sexan claros e limpos, e que 
respondan ao obxectivo para os que se realizaron. 
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5.- METODOLOXÍA.  

5.1.- ASPECTOS XERAIS. 

A educación nestas etapas débese concibir como un proceso construtivo, no que a actitude que manteñen o 

profesor e o alumno, permite a aprendizaxe significativa. O alumno  convértese no motor do seu propio proceso 

da aprendizaxe ao modificar el mesmo os seus esquemas de coñecemento. Xunto a él, o profesor exerce o papel 

de guía, ao poñer en contacto os coñecementos e as experiencias previas do alumno cunha serie de novos 

contidos. 

O proceso de ensino-aprendizaxe entendemos que debe cumprir os seguintes requisitos: 

▪ Partir da competencia inicial e do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

▪ Ter en conta a diversidade, respectando os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

▪ Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos 

e da memorización comprensiva. 

▪ Potenciar as metodoloxías activas e participativas; combinando o traballo individual e o cooperativo. 

Posibilitar que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si sós, así como que participen 

activamente en prácticas sociais, que como tales, se poden desenvolver tanto nun contexto educativo  formal, a 

través do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualizándose como “un 

saber facer” que se aplique a unha diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais. 

▪ Potenciar enfoques orientados á realización de tarefas e á resolución de problemas,  que favorezan situacións 

nas que os alumnos e alumnas deben actualizar os seus coñecementos.  

▪ Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos e alumnas, co fin de que resulten 

motivadoras, e propiciar o uso habitual das TIC. 

▪ Proporcionar situacións e actividades aos alumnos que lles permitan afianzar o espírito emprendedor e a 

iniciativa empresarial, a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, 

a confianza nun mesmo e o sentido común.  

A concepción construtivista da ensinanza permite ademais garantir a funcionalidade da aprendizaxe, 

desenvolvendo as competencias clave, é dicir, asegurar que o alumno poderá utilizar o aprendido nas 

circunstancias reais, ben levándoo á práctica, ben utilizándoo como instrumento para lograr novas aprendizaxes. 

 

5.2.- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS DAS ÁREAS. 

O currículo da área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual para a E.S.O. e o do Debuxo Técnico para o 

Bacharelato, pretenden  potenciar nos alumnos e alumnas a capacidade de apreciar no seu contorno visual e 

audiovisual, tanto na natureza como na creación humana, os valores propios das artes visuais e audiovisuais, e 

saber expresar as súas ideas, vivencias e sentimentos por medio da linguaxe plástica, visual e audiovisual, así 

como coa utilización das linguaxes técnicas. Para acadar este obxectivo xeral,  óptase por articular os contidos, 

que permitan acadar os obxectivos e as competencias clave, atendendo aos seguintes principios ou criterios: 

1.- O CRITERIO PRÁCTICO E PARTICIPATIVO.  Trata de sistematizar e facilitar o traballo individual e en 

grupo para que a súa organización non reste tempo nin efectividade a cada sesión da clase. 

2.- O CRITERIO DA ACTUALIDADE. A formulación, os contidos, as imaxes e as actividades teñen como 

referencia preferente o mundo actual e a súa faceta visual, audiovisual e tecnolóxica; aplicada a diversidade 

de contextos educativos, sociais e profesionais.  

3.- O CRITERIO DA DIFICULTADE. Organizando os contidos de xeito que se comece polos de carácter máis 

concreto, por ter carácter básico, e preparen para entender os máis abstractos, que esixan unha maior 

capacidade de comprensión visual e espacial. 

4.- O CRITERIO DO INTERESE. Debe conectar cos intereses e necesidades dos alumnos, proporcionándolles 

de forma clara e atractiva a finalidade e utilidade das aprendizaxes. 

5.- O CRITERIO DA ORGANIZACIÓN CÍCLICA. Os temas máis complexos  estúdanse en varios cursos, 

seguindo unha gradación no nivel de dificultade, de forma que nos cursos máis baixos se traten en forma de 

iniciación e se chegue a unha especialización nos últimos cursos destas etapas. 

6.- O CRITERIO DA OPERATIVIDADE. Baséase na idea da imaxe como código comunicativo e queda 

reflectido ao redor da clásica formulación do «saber ver», «saber interpretar» e «saber facer». 
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5.3.- ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS. 

En coherencia co exposto, as estratexias metodolóxicas  que orientarán a nosa práctica educativa serán as 

seguintes: 

1.-METODOLOXÍA ACTIVA. Supón atender a aspectos intimamente relacionados, referidos ao clima de 

participación e integración do alumnado no proceso de aprendizaxe:  

▪ Atención activa e participativa nas clases. 

▪ Indagación e investigación sobre documentos, obras de arte, deseños, etc.  

▪ Análise de documentos, gráficos, ilustracións, diversos tipos de obras de arte (plásticas, visuais e 

audiovisuais)  e distintos tipos de deseños.  

▪ Realización de traballos propios e resolución de problemas, como desenvolvemento do aprendido, nos 

que se teña en conta a organización, deseño e creatividade.   

▪ Memorización comprensiva e capacidade de síntese. 

▪ Integración activa dos alumnos e alumnas na dinámica xeral da aula e na adquisición e configuración 

das aprendizaxes; asi como na participación activa en prácticas sociais, desenvoltas tanto nun contexto 

educativo  formal,  non formal e informal;  conceptualizándose como “un saber facer”, aplicado a unha 

diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais. 

▪ Participación no deseño e desenvolvemento do proceso de ensino/aprendizaxe.  

2.-MOTIVACIÓN. Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos 

alumnos e alumnas. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten o traballo en grupo así como o 

interese pola resolución de problemas, que anime e alente á aprendizaxe, na medida que o alumno vexa  a 

súa superación e progresión na materia. 

3.-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO. A nosa intervención educativa cos alumnos e alumnas 

intentará asumir como un dos seus principios básicos o ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe 

e capacidades, así como os seus distintos intereses e motivacións. 

4.-AVALIACIÓN DO PROCESO EDUCATIVO. A avaliación concíbese de xeito que analice todos os aspectos 

do proceso educativo e permita a retroalimentación, a achega de informacións precisas que permiten 

reestruturar a actividade no seu conxunto. 

 

5.4.- ORGANIZACIÓN DOS CONTIDOS. 

5.4.1.. ORGANIZACIÓN DOS CONTIDOS NA ESO. 
 

Os grandes temas da expresión plástica, visual e audiovisual, organízanse de forma cíclica, correspondendo ao 

primeiro curso a iniciación e a aprendizaxe dos conceptos básicos, ao terceiro curso unha visión global máis en 

profundidade e ao cuarto curso unha maior especialización acorde co carácter optativo da materia neste curso. 

Non obstante e de salientar, que no establecemento e desenvolvemento dos contidos para os cursos 1º, 3º e 4º da 

E.S.O.,  tívose en conta o especificado no anexo II do decreto 86/2015 do 25 de xuño, no cal establécese que a 

materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área 

de Educación Artística; na parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a 

materia na E.S.O., baixo as denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión 

artística". Nos cursos de 1º e 3º da E.S.O., esta materia estrutúrase en tres bloques de contidos: Bloque 1. 

Expresión plástica; Bloque 2. Comunicación audiovisual; e Bloque 3. Debuxo técnico; e para o 4º curso da  

E.S.O.  cítanse  catro bloques de contidos: Bloque 1. Expresión plástica; Bloque 2. Debuxo técnico; Bloque 3. 

Fundamentos do deseño; e Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia.  

O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de 

creación; inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a 

planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos. No bloque 

“Comunicación audiovisual”, analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a 

análise crítica das imaxes que nos rodean; faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e 

da comunicación aplicadas á imaxe. No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-

prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de 

problemas e á realización de deseños. No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os 

coñecementos adquiridos, incorpórase o bloque de "Fundamentos do deseño", que vai permitir o coñecemento 

dos fundamentos do deseño nas súas diferentes áreas, desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os 

coñecementos adquiridos no resto de bloques. 
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Traballando todo o especificado nestes bloques, ao longo das distintas unidades didácticas que constitúen a 

programación dos cursos citados, pero con diferente grao de profundización; predominando no principio os 

aspectos concretos e sinxelos, dando paso a razoamentos máis formais e complexos. 

 

5.4.2.. ORGANIZACIÓN DOS CONTIDOS NO BACHARELATO. 
 

Os grandes temas do debuxo técnico , organízanse tamén de forma cíclica, correspondendo ao primeiro curso de 

bacharelato, a iniciación e extensión da aprendizaxe dos conceptos básicos xa adquiridos, algúns deles de forma 

sinxela, durante os cursos da ESO nas materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, e no segundo curso 

do bacharelato a profundización e investigación sobre estas aprendizaxes adquiridos no primeiro curso do 

bacharelato. Non obstante e de salientar tamén aquí,  que no establecemento e desenvolvemento dos contidos 

para os cursos 1º e 2º  de Bacharelato,  tívose en conta o especificado no anexo II do decreto 86/2015 do 25 de 

xuño, no cal establécese que durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo 

técnico como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e representación da 

realidade. Para isto, introdúcense gradualmente e de xeito interrelacionado tres grandes bloques: "Xeometría e 

debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión 

global dos fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta 

materia. Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), en 

lugar de “Normalización”, para a integración das destrezas adquiridas na etapa.  

No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos necesarios 

para resolver problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na 

arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico.  

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación desenvolve os fundamentos, as 

características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico e de planos 

cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as 

vantaxes e os inconvenientes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a man 

alzada como ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de representación.  

 O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos procedementos para simplificar, 

unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de 

elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo que, aínda que a secuencia establecida sitúa este 

bloque de maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa utilización 

sexa unha constante a longo da etapa. 

 

5.5.- PROCEDEMENTO DIDÁCTICO E SECUENCIACIÓN DO TRABALLO.  
 
Avaliación inicial  na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual da ESO. Nos cursos de 1º,  3º e 

4º da E.S.O.,  comezarase  o curso realizando ao seu alumnado unha avaliación inicial, para ver o grao de 

coñecementos, fundamentalmente conceptuais, actitudinais e procedementais que teñen ao iniciar o curso, e 

poder realizar as adaptacións pertinentes, así como incidir nos distintos temas por parte do profesor da materia, 

para chegar a acadar os obxectivos marcados na programación, asi como as competencias clave, con que esta 

materia contribúe ao currículo. Esta avaliación inicial consistirá nunha dobre proba: a primeira teórica para ver o 

grao de coñecementos conceptuais e actitudinais,  e a segunda práctica  para ver o grao de destrezas, 

habilidades, capacidades e coñecementos procedementais, con que conta o alumnado. 

Tras esta avaliación inicial, e visto o grao de consecución dos obxectivos e adquisición das competencias clave 

por parte do alumnado do curso correspondente, iniciarase a impartición das distintas unidades didácticas do 

curso. A secuencia didáctica de cada unha delas, será uniforme e constará dos elementos que se indican mais 

abaixo. 

Avaliación inicial  na materia de Debuxo Técnico do Bacharelato. Nos cursos de 1º e 2º do Bacharelato, inda 

que a avaliación inicial non é obrigatoria, en función das características do alumnado e da súa procedencia, 

poderá, si se considera conveniente, comezarse o curso realizando ao seu alumnado unha proba  de carácter 

fundamentalmente gráfico, na que se comprobará o grao de destreza técnica e coñecementos xeométricos 

previos, específicos da materia de debuxo técnico . Dita proba non terá nota a efectos académicos e a súa 

función será de sondaxe, para poder realizar as adaptacións pertinentes, así como incidir nos distintos temas por 

parte do profesor da materia, para chegar a acadar os obxectivos marcados, asi como as competencias clave. 

Esta proba cando se considere conveniente facela, tamén poderá ser a introdución aos contidos que se 
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desenvolverán ao longo do curso. Terase tamén en conta aquel alumnado que teña cursado a materia de  

Educación Plástica, Visual e Audiovisual en 4º da ESO  

Tras esta proba, cando se faga, e visto o grao de consecución dos obxectivos e adquisición das competencias 

clave por parte do alumnado do curso correspondente, iniciarase a impartición dos distintos bloques temáticos 

do curso. A secuencia didáctica de cada un deles, será uniforme e constará dos seguintes elementos:   

Presentación da unidade didáctica ou bloque temático e motivación. Indicaranse os conceptos e as 

capacidades que se desenvolven na unidade ou bloque e introdúcense as competencias clave que se van 

traballar. Todo mediante a formulación dos contidos teóricos fundamentais, asi como das capacidades que se 

deberán adquirir. Con texto, con imaxes e con  cuestións, se introduce o traballo das competencias clave. E 

finalmente con cuestións, dun tema relacionado coa unidade ou bloque, se permite a comprensión visual das 

imaxes que se presentan,   expondo o tema no seu contexto, explorando as ideas e coñecementos previos e 

deixando claro o interese do seu estudo.  

Desenvolvemento dos contidos. Os contidos organízanse en epígrafes, con información básica para todo o 

alumnado e  inclúen actividades para afianzar os coñecementos adquiridos. Mediante textos nos que se explican 

os principais conceptos. Referencias e recursos  dixitais, onde se encontrarán actividades, animacións, vídeos e 

información sobre a unidade ou bloque. Referencias a páxinas web e vídeos que reforzan e apoian ou afondan e 

amplían os contidos. Imaxes que ilustran os conceptos explicados, con información e cuestións que permiten a 

reflexión, o reforzo e apoio ou o afondamento e ampliación. Actividades creativas para aplicar, reforzar e 

ampliar os contidos. No desenvolvemento do tema o alumno poderá chegar aos conceptos por dous camiños: un 

o da exposición discursiva da teoría e outro o que corresponde á observación das imaxes e ao comentario que 

cada unha delas suscita. 

Ao longo do desenvolvemento de cada unidade ou bloque, suxírense suficientes pautas para a exercitación do 

exposto e para a creación das novas imaxes ou resolución de problemas. 

Materiais e técnicas. Achéganse consellos, descricións e exemplos de materiais e técnicas artísticas que se 

poden manexar na aula. Achéganse vínculos a páxinas web que permiten coñecer as técnicas por outras fontes, 

engádense  breves fichas sobre o uso da técnica e acompáñanse imaxes que ilustran o proceso paso a paso. Todo 

isto se practicará nas láminas e traballos  propostos polo profesor. 

Resumo e autoavaliación. Recórdanse os conceptos fundamentais da unidade ou bloque e propóñense métodos 

de autoavaliación dos contidos. Irase confeccionando tamén un glosario, que explica as palabras clave ou termos 

importantes para a materia. Finalmente a autoavaliación conta cunha serie de cuestións que permiten comprobar 

a adquisición dos coñecementos expostos na unidade ou bloque.  

Pon a proba as túas competencias. Cada unidade ou bloque péchase con cuestións e análises, nas que se 

traballan as competencias mediante actividades relacionadas coa vida cotiá, na medida do posible. 

Proposición de prácticas e actividades. Propoñeranse tamén prácticas, organizadas segundo os distintos temas 

e nas que as veces se pedirá a búsqueda, clasificación e análise de imaxes para ilustrar o contido e mostrar 

aspectos artísticos e culturais diversos,  e tras elas aparecerán as actividades orientadas á práctica dos contidos e 

dirixidas á reflexión, á experimentación  e á motivación da expresión e da creatividade particular de cada 

alumno. Nestas consideracións ábrese o tema cara a unha dimensión da súa “utilidade”. 

Nestas últimas actividades citadas,  pódense encontrar dous tipos de prácticas: 

▪ Prácticas directamente conectadas cos temas, que supoñen unha exercitación dos conceptos tratados ou son 

unha aplicación directa. Desenvolvendo procesos para a explotación de técnicas e materiais.  

▪ Prácticas creativas formuladas a partir do concepto estudado e orientadas polas  obras  de arte analizadas. 

Debendo poñer en xogo nelas todos os recursos para expresarse  a través da linguaxe plástica, visual, 

audiovisual, ou técnica e normativa, asi como que potencien e desenvolvan a investigación, a innovación, o 

espírito crítico e as iniciativas emprendedoras. 

A selección dos temas e a distribución que ten en conta o tempo dedicado durante o curso a estas áreas, 

permite a realización de actividades de aplicación ou as que teñen carácter de pequenos proxectos que se 

poden executar tanto individualmente como en equipo. 

Destacamos tamén que estas actividades ou prácticas, poderán extraerse dalgún libro ou publicación ,ou 

tamén ser  propostas e deseñadas polo profesor.  

Avaliación. Se materializará nos seguintes tipos de actividades en cada curso:  

▪ Exposicións orais e contestacións a preguntas formuladas en clase, sobre distintas cuestións teóricas e 

prácticas relacionadas cos temas e contidos tratados e estudados en clase, para aclarar, interiorizar e afianzar 

conceptos.  
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▪ Análise de obras artísticas e de deseño: Consistente na  búsqueda, clasificación e análise oral, escrito ou 

gráfico de imaxes e obras de arte e de deseño, relacionadas cos distintos temas tratados e estudados. 

▪ Traballos e prácticas feitos  individualmente ou en grupo, realizados antes das probas teórico-prácticas para 

exercitar, aclarar e interiorizar as distintas cuestións dadas e estudadas. 

▪ Observación do traballo, actitude e participación na aula. 

▪ Probas teóricas escritas e/ou  probas prácticas gráfico-plásticas para a avaliación dos estándares de aprendizaxe 

ao final de cada tema ou ao final dun limitado conxunto deles, que estean relacionados e que forman un 

conxunto ou contexto unitario. 

 

5.6.- OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS. 

agrupamentos:  Os agrupamentos que se realicen para os traballos en grupo, procurarán ser flexibles e 

variados, intentando que ao longo de cada curso, todos traballen con todos, co que se intentará fomentar o 

coñecemento dos alumnos entre si, así como a relación de convivencia entre eles. No obstante para aqueles 

traballos en grupo que precisen facerse na casa,  procurarase para facer os grupos de xeito que os alumnos vivan 

o máis preto posible, para facilitarlles as reunións, de forma que teñan que facer os menores desprazamentos ou 

que estos sexan o máis curtos posible. Tamén se procurará na medida do posible, cando  se detecte que algún 

alumno ou alumna teña certas dificultades, se sente preto doutro alumno ao que se lle de mellor a materia, para 

que así o poida axudar e animar. 

tempos: Os tempos establecidos para cada unidade didáctica na ESO ou para os bloques temáticos no 

Bacharelato, na súa temporalización, en cada curso, utilizaranse para realizar a secuenciación de traballo na aula 

anteriormente descrita, prevendo en bastantes casos tamén a realización de algunhas prácticas na casa, para 

afianzar, reforzar e ampliar os conceptos dados e para poder impartir a totalidade da materia, dado o pouco 

tempo de clase con que se conta a semana, sobre todo nos cursos de 1º e 3º de ESO,  xa que só se teñen dúas 

horas de clase semanais, sendo en 4º da ESO  de tres horas semanais e  nos dous cursos de debuxo técnico de 1º 

e 2º de Bacharelato que inda que teñen  catro horas semanais, o programa e tremendamente extenso, e sempre 

que non coincidan con  días festivos, festas do centro, actividades extraescolares ou outro tipo de actividades 

complementarias celebradas no centro, como xornadas culturais etc.  

espazos: O espazo co que se conta no centro para realizar as distintas actividades nesta materia, é a aula de 

debuxo, a cal faise  pequena dado o número de alumnos por grupo, sobre todo nos cursos da ESO e con 

bastantes mesas, o que fai que nos grupos de menos alumnos, sobre todo nos grupos de bacharelato, dado o 

número de mesas citado fai que tampouco se dispoña de moito espazo;  a atención ao alumnado por parte do 

profesor é sumamente incómoda, xa que para chegar a xunto de moitos deles, hai que facer levantar ou molestar 

a varios alumnos; tendo tamén os alumnos unha mobilidade dentro da aula, moi reducida, o que limita en 

bastantes ocasións a realización de determinadas prácticas. Cando o tempo e o tipo de actividade programada o 

permitan, se intentarán realizar algunhas das actividades ao aire libre, pero esto pode facerse en contadas 

ocasións. As veces nos grupos numerosos da ESO, sobre todo para os exames, se utilizará tamén a aula do grupo 

respectivo. 

materiais e recursos didácticos: Inda que este tema tratarase no seguinte punto da presente programación, 

comentarase aquí que os materiais e recursos didácticos que se utilizarán, en cada curso, serán  os existentes na 

aula de debuxo; manexando un ordenador , con conexión a rede wifi do centro, canón de proxección, pantalla-

encerado vileda e encerado convencional de tiza, para impartir as clases teóricas, utilizando apuntamentos 

confeccionados polo profesor ou  os libros dixitais e os recursos didácticos dixitais; así como os análises orais 

que en conxunto se realizan en clase sobre diversas obras artísticas visuais e audiovisuais e de deseño. As 

actividades prácticas e láminas que se realizan en clase, se fan sobre as mesas de debuxo antes citadas, co  

material gráfico-plástico co que conte a aula de debuxo e o departamento de debuxo, que se poda ir adquirindo, 

así como co que o alumnado persoalmente deba mercar (marcado como mínimo), para facer os seus traballos. 

Orientacións metodolóxicas para o Debuxo Técnico de Bacharelato: Tratándose dunha materia propia dunha 

modalidade hai que pensar que, cos coñecementos recibidos, o alumno adquire unha formación máis 

especializada que o prepara e orienta cara a estudos posteriores ou cara a unha actividade profesional.  

A metodoloxía para seguir fundamentarase na idea principal de que o debuxo técnico debe capacitar para o 

coñecemento da linguaxe gráfica empregado polas  distintas especialidades industriais, tanto nos seus aspectos 

de lectura e interpretación como no de expresión de ideas tecnolóxicas ou científicas. 
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Tendo en conta que o debuxo técnico debe ser  eminentemente activo, á explicación teórica da  materia seguirá a 

realización de exercicios, problemas e actividades que poñan ao alumno en situación de  aplicación dos 

coñecementos adquiridos.  

Aconséllase, se iso é posible, a utilización máxima de medios audiovisuais en orde a conseguir a maior  

eficiencia docente, claridade de exposición e aforro  considerable de tempo.  

Tamén se recomenda a utilización de modelos reais.  

Profesionalmente, no futuro, o técnico utilizará o debuxo técnico como ferramenta e medio, polo que non 

precisa dun singular adestramento instrumental, propio de profesionais especializados. Con todo, inda que a 

aprendizaxe de certos aspectos do debuxo  técnico apóiase en execucións prácticas, como vistas  necesarias, 

anotación, etc., noutro aspecto do mesmo, como representación de elementos normalizados, é posible a súa 

identificación sobre planos xa executados, co que non se xustifica o seu debuxo de forma illada para aprender a 

súa representación convencional.  

En xeral, e para aproveitar ao máximo o número de horas lectivas do curso, as actividades deben distribuírse 

mediante traballos a limpo e resolucións a man alzada. Sen dúbida, convén que o alumno adquira soltura con 

todos os instrumentos e a rapidez e precisión necesarias; por iso,  unha  parte dos seus traballos deberá realizalos 

cos instrumentos. Con todo, o repaso de moitas construcións e certo tipo de problemas xeométricos e de 

descritiva pode facelos a man alzada co  portaminas. Este sistema de aprendizaxe, que aparentemente non ten 

importancia, supón para o alumno un aforro de tempo estimable que pode dedicar a ampliar o número de 

actividades. Esta metodoloxía, recomendámola de forma especial polos froitos que produce. O alumno emprega 

menos  tempo e sobre todo “solta a súa man” e consegue facer  correctamente esbozos, perspectivas, esquemas e 

deseños. 

 

5.7.- METODOLOXÍA DE TRABALLO PARA O ENSINO A DISTANCIA.  

No caso que por diversas circunstancias sexa necesario impartir clase a distancia ao alumnado, ben por ter que 

realizar un novo confinamento como consecuencia de agravarse  a crise do virus COVID19, ou por outros 

motivos, se establecerá na presente programación unha metodoloxía ou procedemento, que permita impartirlle 

ao alumnado as materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 1º, 3º e 4º da ESO, a de Debuxo 

Técnico de 1º e 2º de Bacharelato, ou as correspondentes aos alumnos pendentes  de 1º e 3º da ESO, na materia 

de Educación Plástica, Visual e Audiovisual ou de pendentes de 1º de Bacharelato, na materia de Debuxo 

Técnico I, de forma telemática. O procedemento consistirá en utilizar a modo de mensaxería, para comunicarse 

co alumnado unha triple vía, que permita asegurar na medida do posible que lles chega a información, esta será 

mediante a aplicación informatica de Tokappschool, mediante a de Abalar mobil e mediante o correo 

electrónico, ben deles ou de seus pais. Para pasarlles arquivos con contidos, apuntamentos,  instrucións ou 

enunciados de prácticas ou láminas, utilizarase a aula virtual do centro, e dentro dela na área de Plástica, 

colocarase dentro dunha carpeta correspondente ao seu curso. Para impartir clase, tanto teórica como práctica e 

para aclarar dúbidas, utilizarase a aplicación facilitada pola Consellería de Educación no curso 2019-2020 

denominada “Cisco Webex Meeting”ou outra similar, a cal permitirá unha conexión audiovisual co alumnado, 

posibilitando a utilización dos apuntamentos en pdf ou das plataformas dos libros dixitais utilizados nos 

diversos cursos, así como o programa autocad, coreldraw, gimp, etc,  para explicar os conceptos ao alumnado ou 

aclararlle as dúbidas que poida ter. A entrega das láminas e traballos realizados polos alumnos se fará ao correo 

electrónico do profesor de cada curso, para a súa correción e avaliación, na data previamente establecida. Os 

exames sempre que sexa posible trataranse de facer de forma presencial, pero si non fora posible se farán a 

traves da aula virtual, poñéndoos visibles na mesma na hora na que previamente e coa suficiente antelación se 

lles comunicou, que comezaría o exame,  e deberán envialos ao correo electrónico do profesor do curso en 

cuestión, ben en formato jpeg ou pdf, antes da hora marcada como remate do mesmo, non recolléndose, ningún 

examen que chegue con posterioridade a esa hora. Valendo en todo o restante o establecido na presente 

programación. 
 

5.7.1.- MÉTODO PARA   PROVEER  O DEREITO  Á  EDUCACIÓN AO ALUMNADO QUE 

NON POIDA SEGUIR A ENSINANZA TELEMÁTICA. 

 
Se houbera algún alumno nos cursos nos que este departamento de debuxo imparte clase, que non tivera 

ordenador ou non tivera conexión a internet, primeramente o centro procurará facilitarlle un, así como a 

conexión a internet, e si se chegara a dar o caso, que algún alumno inda así non tivera ordenador ou conexión a 

internet, intentarase manter o seu dereito á educación, coordinándose co seu titor para que este lle faga chegar os 



 91 

apuntamentos, os enunciados das láminas, e lle recolla as mesmas e llas envie ao profesor da materia para a súa 

correción, mediante o contacto do titor cun familiar ou ben polo procedemento que o centro, a AMPA ou o 

concello determinaran; para a realización dos exames seguirase un procedemento similar, pero establecendo 

tamén un tempo límite para os mesmos.   

5.7.2.- MÉTODO CO QUE O PROFESORADO ASEGURARÁ O SEGUIMENTO CONTINUO 

DO  CURSO POLO ALUMNADO, NO ENSINO A DISTANCIA. 

 
No caso do ensino a distancia, o método que o profesorado utilizará para asegurar o seguimento continuo do 

curso polo alumnado, será doble: por unha banda durante as vídeo-conferencias realizadas coa aplicación Cisco 

Webex Meeting, ou outra similar, facilitada pola Consellería de Educación o curso pasado, coas que se 

impartiría teoría e práctica, así como se aclararían dúbidas tanto da teoría como das láminas a realizar, e que se 

impartirían o mesmo número de horas por semana,  que o alumnado da materia en cuestión, tivera no seu 

horario, cunha duración por sesión dunha hora, se pasaría lista para ver que alumnos están conectados e cales 

non o están, así como aqueles que participan, ben contestando preguntas ou plantexándoas eles para aclarar 

dúbidas; e por outra banda mediante a entrega das láminas propostas en cada tema, enviándoas ao correo 

electrónico do profesor para a súa correción, nas datas previamente fixadas, así como coa realización dos 

exames teóricos e prácticos establecidos, nos días e horas marcadas para cada un deles. No caso si o houbera 

dalgún alumno que non teña ordenador ou non teña conexión a internet  o procedemento para controlar o 

seguimento continuo do curso por parte deste alumnado, será mediante a entrega das láminas e dos exames nas 

datas prefixadas, así como mediante  o contacto do titor cun familiar ou ben polo procedemento que o centro, a 

AMPA ou o concello determinaran, para entregarlle e recollerlle os apuntes, láminas e exames. 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Os materiais e recursos didácticos que se utilizarán na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, nos 

cursos de 1º, 3º e 4º da E.S.O., e os utilizados nos cursos de 1º e 2º de Bacharelato na materia de Debuxo 

Técnico, serán  fundamentalmente os seguintes:  

1.-LIBROS DE TEXTO EN PAPEL:  

▪ Para 1º da ESO utilizaranse apuntamentos confeccionados polo profesor, utilizando diversos libros de texto, 

libros de consulta e apuntamentos  preparados por el, en base a programación didáctica realizada para este 

curso; por non permitir a inspección o cambio de libro que o centro tiña posto en cursos anteriores, e ter o 

mesmo o carácter de funxible. 

▪ Para 3º da ESO utilizaranse apuntamentos confeccionados polo profesor, utilizando diversos libros de texto, 

libros de consulta e apuntamentos  preparados por el, en base a programación didáctica realizada para este 

curso; por non permitir a inspección o cambio de libro que o centro tiña posto en cursos anteriores, e ter o 

mesmo o carácter de funxible. 

▪ Libro de texto para 4º da E.S.O de Educación Plástica, Visual  y Audiovisual- 4 ESO. 

Isabel Rodríguez, Inmaculada Soler, Elisa Basurco, Leoncio Robles.  

      Editorial S.M. 

      ISBN: 978-84-675-8700-5 

▪ Libro de texto para 1º de Bacharelato de Debuxo Técnico I. 

Francisco Javier Rodríguez de Abajo y José de Domingo Acinas. 

Ed. Donostiarra. 

ISBN: 978-84-7063-494-5 

▪ Guía Práctica para el alumno de 1º de Bacharelato de Debuxo Técnico I. 

Joaquín Gonzalo Gonzalo. 

Ed. Donostiarra. 

ISBN: 978-84-7063-496-3 

▪ Libro de texto para 2º de Bacharelato de Debuxo Técnico II. 

Francisco Javier Rodríguez de Abajo, Joaquín Gonzalo Gonzalo y José de Domingo Acinas. 

Ed. Donostiarra. 

ISBN: 978-84-7063-539-7 

▪ Guía Práctica para el alumno de 2º de Bacharelato de Debuxo Técnico II. 

Joaquín Gonzalo Gonzalo. 

Ed. Donostiarra. 

ISBN: 978-84-7063-540-3 
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2.-LIBRO DIXITAL: Os  libros anteriores, dispoñen dun libro dixital no entorno “Saviadixital” da editorial 

S.M., para o libro da ESO e no entorno  Blinkoffline os da editorial Donostiarra, para os libros de Bacharelato, 

onde ademais do libro dixital, dispoñen de recursos dixitais nos distintos temas,  constituídos por presentacións 

e repasos dos conceptos vistos, reforzos e afondamentos dos mesmos mediante enlaces a diversas páxinas web e 

vídeos; cuestionarios de autoavaliación coas súas correspondentes respostas, proposición de actividades, vídeos 

con explicacións do manexo de técnicas gráficas, etc. 

E ademais para o profesor dispón de: programación, guía didáctica, fichas de traballo para actividades de 

reforzo e consolidación e para actividades de ampliación e afondamento. 

3.-CADERNO DE PRÁCTICAS: En cada curso da ESO na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual  o alumno confeccionará un caderno de prácticas propio, introducindo nunha carpeta as prácticas e 

láminas ordenadas, tanto individuais como de grupo, realizadas para cada unidade didáctica e propostas e 

deseñadas polo profesor; para practicar e afianzar os diversos contidos e os seus estándares de aprendizaxe; 

prácticas que se realizarán tanto na clase como na casa. No caso dos dous cursos de Debuxo Técnico de 1º e 2º 

de Bacharelato tamén se apoiará nunha guía práctica para o alumno da editorial Donostiarra.  

4.- MATERIAL DE CONSULTA: Está formado por unha banda polo conxunto de libros e cadernos de 

prácticas que as diversas editoriais, subministraron ao centro, e correspondentes, tanto a materia de educación 

plástica e visual, como a actual materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual para os cursos da ESO e de 

Debuxo Técnico para os cursos de Bacharelato; e por outra banda, polos diversos libros de consulta de que 

dispón a biblioteca do centro.  

5.-MATERIAL DIDÁCTICO: Está constituído por todo o escaso material de diverso tipo, co que conta a aula 

de debuxo,  materiais para a aplicación de técnicas gráfico-plásticas, de debuxo lineal e técnico e debuxo 

artístico, pintura, gravado, modelado, etc; constituído por diversos tipos de papel e cartolinas, lapis de debuxo,  

lapis de cores, rotuladores, tintas, ceras, pasteis, acuarelas, témperas, acrílicos, etc. Utilizarase  tamén  o propio 

mobiliario e equipamento da aula de debuxo, tanto o que vaia comprando o departamento de debuxo, como os 

que o propio alumnado de xeito individual vaia mercando. 

Poderase utilizar para a realización de prácticas dixitais, tanto a aula de informática do centro, como as aulas 

Abalar de que dispón o centro. 

 

7.- AVALIACIÓN. 

Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas dimensións ou vertentes: 

análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, análise do proceso de ensino e da práctica docente, e 

análise da propia programación didáctica.   

 

7.1.- AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE DOS ALUMNOS. 

A avaliación, entendida como parte integrante do proceso instrución-formación dos alumnos en cada curso, 

orienta de forma permanente a súa aprendizaxe, polo que contribúe en si mesma á mellora do rendemento. Para 

lograr isto, a avaliación debe estar atenta á evolución do proceso global de desenvolvemento do alumno. 

A avaliación concíbese e practícase do seguinte xeito: 

▪ Individualizada: centrándose na situación inicial ou de partida do alumno, nas súas características e 

particularidades e na súa evolución ao longo do tempo. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que 

as condicións de realización das avaliacións, se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades 

educativas especiais. Estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as cualificacións 

obtidas. 

▪ Cualitativa: na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada situación particular e se 

avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter 

cognitivo. 

▪ Obxectiva: na medida que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren  e se recoñezan con 

obxectividade, para o cal se establecerán os oportunos procedementos; adoptando as medidas precisas para 

facer públicos os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe, o grao mínimo da súa consecución e os 

criterios de promoción. 

▪ Continua: xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos momentos ou fases.    

Contémplanse tres modalidades: 
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 -   Avaliación inicial. Proporciona datos acerca do punto de partida de cada alumno, proporcionando unha 

primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e características persoais, que permiten unha 

atención ás diferenzas e unha metodoloxía adecuada. 

-    Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, conferindo unha visión das 

dificultades e progresos de cada caso. Sendo un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe. 

-    Avaliación sumativa. Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe en cada período 

formativo e a consecución dos obxectivos e as competencias. 

▪ Integradora: téndose en conta dende todas as materias a consecución dos obxectivos establecidos para a 

etapa e do desenvolvemento das competencias correspondentes. Non impedirá que o profesorado realice de 

xeito diferenciado a avaliación da súa materia. 

▪ Orientadora: dado que achega ao alumno ou alumna a información precisa para mellorar a súa 

aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. Así mesmo, contémplase a existencia de elementos de 

autoavaliación que impliquen aos alumnos e alumnas no proceso. 

 

7.2.- AVALIACIÓN INICIAL. 

Data prevista de realización: Tras a primeira sesión do curso, utilizada para as presentacións do profesor e dos 

alumnos, así como da materia, explicándolles de forma breve cuestións relacionadas coa marcha do curso, tales 

como: material básico necesario, funcionamento do curso, metodoloxía da impartición das unidades didácticas e 

a súa secuenciación e temporalización, criterios de cualificación, etc. Adicarase a segunda e a terceira sesión se 

fora preciso, nos tres cursos 1º, 3º e 4º da ESO, na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual á 

realización da avaliación inicial, tanto das partes teóricas de observación de contidos e actitudes, como  a parte 

práctica de observación de destrezas, habilidades e competencias. Nos cursos de 1ºe 2º de Bacharelato, na 

materia de Debuxo Técnico, inda que non é obrigatorio e dependendo das características e procedencia do 

alumnado, tamén  se podería realizar unha proba , de carácter fundamentalmente gráfico, na que se comprobará 

o grao de destreza técnica e coñecementos xeométricos previos, específicos da materia de Debuxo Técnico. 

Descrición do tipo de proba: A proba a realizar polo alumnado nos tres cursos 1º, 3º e 4º da ESO, na materia 

de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, terá dúas partes: unha teórica na que mediante preguntas cortas se 

sondaran os contidos e actitudes dos distintos temas da materia, as veces tamén respostas a preguntas cortas, 

expostas sobre as imaxes e cuestións facilitadas na proba e de desenvolvemento eminentemente práctico; e unha 

segunda parte práctica, para sondar as destrezas e habilidades  tamén relacionadas cos distintos estándares 

establecidos para o curso en cuestión. Mostrando entre ambas o nivel de adquisición dos obxectivos e o grao de 

adquisición de competencias clave acadadas. 

A proba que se podería  realizar nos cursos de 1º e 2º de Bacharelato na materia de Debuxo Técnico, cando se 

considere oportuna, en función das características e procedencia do alumnado,  como se dixo de carácter 

fundamentalmente gráfico, pretenderá nestes casos comprobar o grao de destreza técnica e coñecementos 

xeométricos previos, relacionados cos distintos estándares establecidos para o curso en cuestión; mostrando con 

ela o nivel de adquisición de obxectivos e o grao de adquisición de competencias clave acadadas. 

 

Mecanismo para informar ás familias: Poderá ser de dous tipos, a través do titor tras a información facilitada 

ao mesmo durante a xunta de avaliación inicial realizada no centro, para cada curso, normalmente dentro da 

primeira quincena do mes de outubro; ou ben persoalmente polo propio profesor desta materia, directamente aos 

pais dos alumnos cando estos asi llo soliciten  ao titor. 

Consecuencias dos resultados das probas: Os resultados das probas utilizaranse para ver o nivel do grupo en 

xeral, e dos alumnos en particular nos distintos temas, ver tamén en que cuestións se deberá incidir máis ao 

longo do curso, por haber un nivel inferior ao desexable, así como decidir en que casos os alumnos precisarán 

medidas de atención á diversidade, de tipo apoio ou reforzo ou de afondamento e ampliación, ou incluso de 

adaptacións curriculares significativas; todo ao obxecto de poder colocar ao alumnado nas mellores condicións, 

para acadar os obxectivos e as competencias clave marcadas na programación e establecidas polo currículo para 

acadar na etapa de ensino secundario obrigatorio ou na etapa do bacharelato. 

 

7.3.- AVALIACIÓN CONTINUA. 

Periodicidade coa que se farán probas escritas e gráficas: Nos cursos de 1º, 3º e 4º da ESO na materia de 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual, se realizarán cada unidade didáctica ou como máximo e 
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excepcionalmente cada dúas unidades didácticas, e sempre dúas mínimo por avaliación. Normalmente se 

confeccionara en cada proba, dúas partes, unha teórica de unhas 10 ou 20 preguntas curtas, para avaliar contidos 

e actitudes e outra práctica duns 3, 4 ou 5 exercicios para avaliar as destrezas e capacidades, todas elas 

relacionadas coas competencias clave e cos estándares de aprendizaxe. Algunhas veces tamén se poderán facer 

probas únicas que engloben preguntas teóricas e prácticas, asi como de análise de imaxes. Nos cursos de 1º e 2º 

de Bacharelato na materia de Debuxo Técnico, se realizarán como mínimo un exame ao final de cada avaliación, 

inda que o normal será partir a materia en dúas partes e realizar dous exames por avaliación. As probas poderán 

contar con preguntas teórico-prácticas e meramente prácticas. 

Como se cualifican as probas, traballos individuais e colectivos e observación do traballo na aula: Feita a 

correspondente avaliación ao alumnado das materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, nos cursos 1º, 

3º e 4º da E.S.O.; seguindo os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución 

para eles,  marcados para os distintos contidos e relacionados cos correspondentes obxectivos e competencias 

clave a acadar, para cada curso, e traducida esta avaliación  a unha puntuación numérica, correspondente aos 

distintos instrumentos utilizados: traballos (individuais ou de grupo), exercicios, láminas e probas tanto teóricas 

como prácticas,  procederase á obtención da nota de cada unidade didáctica do curso, aplicando o seguinte 

proceso que previamente expoñerase e explicarase ao  alumnado ao principio de cada avaliación e que consistirá 

con carácter xeral (salvo que puntualmente e xustificadamente se varíe algunha porcentaxe) no seguinte: 

▪ Un 60% da cualificación corresponderá aos traballos (individuais e colectivos), exercicios prácticos e 

láminas  feitos e entregados durante o período de desenvolvemento da unidade  didáctica correspondente. 

Aplicándolle esta porcentaxe á media aritmética de todas as súas notas.   

▪ Un 20% da cualificación corresponderá á proba teórica  de coñecementos conceptuais e actitudinais. 

▪ Un 20% da cualificación corresponderá á proba práctica de valoración dos procedementos, destrezas e 

capacidades.  

▪ Os aspectos relativos á participación, traballo e actitude en clase do alumnado, asi como a presentación dos 

traballos (individuais ou en grupo), exercicios e láminas dentro das datas límite marcadas, serán 

considerados un mínimo imprescindible para aprobar a unidade didáctica, e polo tanto non terán unha 

porcentaxe dentro da cualificación da mesma; aínda que serán como o seu nome indica, imprescindibles 

para poder aprobar a unidade didáctica.  

Feita tamén a correspondente avaliación ao alumnado de 1º e 2º de Bacharelato nas materias de Debuxo 

Técnico, seguindo os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución para eles,  

marcados para os distintos contidos e relacionados cos correspondentes obxectivos e competencias clave a 

acadar, para cada curso, e traducida esta avaliación  a unha puntuación numérica, correspondente aos distintos 

instrumentos utilizados: traballos (individuais ou de grupo), exercicios, láminas e probas tanto teóricas como 

prácticas,  procederase á obtención da nota de cada bloque de temas en que se divida cada avaliación do curso, 

aplicando o seguinte proceso que previamente expoñerase e explicarase ao  alumnado ao principio de cada 

avaliación e que consistirá con carácter xeral (salvo que puntualmente e xustificadamente se varíe algunha 

porcentaxe) no seguinte: 

▪ Un 30% da cualificación corresponderá aos traballos (individuais e colectivos), exercicios prácticos e 

láminas  feitos e entregados durante o período de desenvolvemento do bloque de temas en que se divida a 

avaliación correspondente. Aplicándolle esta porcentaxe á media aritmética de todas as súas notas.   

▪ Un 70% da cualificación corresponderá á proba ou exame do bloque de temas en que se divida a avaliación, 

e cando se fagan no mesmo exame  dúas partes: unha teórica  de coñecementos conceptuais e actitudinais, 

e outra proba práctica de valoración de contidos, procedementos, destrezas e capacidades, se valorará nun 

30% a parte teórica en un 40% a parte práctica.  

▪ Os aspectos relativos á participación, traballo e actitude en clase do alumnado, así como a presentación dos 

traballos (individuais ou en grupo), exercicios e láminas dentro das datas límite marcadas, serán 

considerados un mínimo imprescindible para aprobar o bloque de temas correspondente, e polo tanto non 

terán unha porcentaxe dentro da cualificación do mesmo; aínda que serán como o seu nome indica, 

imprescindibles para poder aprobar o bloque de temas en cuestión.  

   

Aspectos relativos á participación, traballo e actitude en clase do alumnado, así como presentación dos 

traballos nas datas límites marcadas, durante as unidades didácticas na ESO ou durante os bloques de 

temas en que se divida cada avaliación no Bacharelato: 

▪ Atención en clase tanto as explicacións do profesor, como as intervencións dos seus compañeiros.  

▪ Participación activa nos análises, coloquios e preguntas expostas en clase. 

▪ Actitude activa en clase e pregunta as dúbidas que ten, mostrando afán de superación. 

▪ Traballa e aproveita o tempo na clase, durante a realización dos traballos individuais e en grupo. 
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▪ Presenta os traballos feitos durante a unidade didáctica ou bloques de temas, dentro das datas límite 

marcadas. 

▪  Todos estos aspectos se ben serán observados de xeito continuado e permanente polo profesor en cada 

curso, ao longo das unidades didácticas na ESO ou dos bloques de temas no Bacharelato, non terán unha 

valoración porcentual dentro das mesmas, xa que serán considerados como mínimos imprescindibles para 

aprobar, e polo tanto non terán unha tradución  numérica dentro da cualificación; aínda que serán como o 

seu nome indica, imprescindibles para poder aprobar cada unidade didáctica ou bloque de temas citados. 

Todo isto será debidamente explicado ao alumnado, ao inicio de cada avaliación do curso, para que o teñan 

sempre presente e o cumpran. 

Como se calcula a cualificación de cada unha das avaliacións: A cualificación de cada unha das tres 

avaliacións de cada curso, se calculará determinando a nota como media aritmética das notas das unidades 

didácticas nos cursos da ESO, ou dos bloques de temas nos cursos do Bacharelato, que nela se impartan, tendo 

en conta que para a determinación de todas estas notas, se traballará por redondeo, coa excepción do tramo 

comprendido entre o 4 e o 5 que se traballará por truncamento; debendo por tanto para aprobar chegar 

matematicamente ao 5. Todo isto aplicarase, sempre e cando en todos os traballos e láminas da avaliación, 

figure a sinatura do profesor, indicativo da súa presentación antes ou nas datas límites marcadas e que foron 

corrixidos; tamén se deberá cumprir: nos cursos da ESO, na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, que as notas medias dos traballos de cada unidade didáctica, sexan iguais ou superiores a 3 puntos 

e que no conxunto das notas das probas teóricas e prácticas das unidades didácticas que se impartiron durante a 

avaliación, non se teña mais dunha delas inferior a 3 puntos, sendo as restantes superiores ou iguais a 5 puntos; e 

nos cursos do Bacharelato na materia de Debuxo Técnico, que as notas medias dos traballos de cada bloque de 

temas, sexan iguais ou superiores a 4 puntos e que no conxunto das notas das probas teóricas e prácticas dos 

bloques de temas que se impartiron durante a avaliación, non se teña mais dunha delas inferior a 4 puntos, sendo 

as restantes superiores ou iguais a 5 puntos. Tanto nas materias da ESO como nas do Bacharelato, os exames, 

láminas e traballos puntuaranse de 1 a 10 puntos.  

No caso de que un alumno da ESO ou do Bacharelato, non se presente aos exames da avaliación, na data 

prevista, sen xustificante documental este non terá opción a repetición do exame. 

 Mecanismo para recuperar unha proba non superada: En cada curso da ESO e do Bacharelato, non se 

establece un mecanismo para recuperar unha proba especifica non superada, xa que ao haber máis elementos de 

avaliación dentro de cada unidade didáctica ou bloque de temas, non implica suspender unha actividade ou 

proba concreta, que non se podan adquirir os coñecementos e capacidades da unidade ou bloque de temas. 

Ademais o que si se establece é a recuperación de cada avaliación do curso, de xeito que para facela, si non se 

fixeron no seu momento, todos os traballo e actividades das unidades didácticas ou bloques de temas  que 

forman parte da avaliación a recuperar, será imprescindible facelos para poder realizar a recuperación da 

avaliación suspensa ou se terán que repetir os máis importantes, non superados, para facer a citada recuperación; 

que consistirá nunha proba teórica e noutra práctica, dos conceptos e actitudes e capacidades e destrezas  

respectivamente, correspondentes ás unidades didácticas ou bloques de temas, que se impartiron durante a citada 

avaliación, podendo polo tanto así, adquirir os coñecementos e capacidades establecidos non superados. 

Mecanismo para recuperar unha avaliación suspensa: Para cada avaliación de cada curso os alumnos 

disporán dunha recuperación, a facer na metade da avaliación seguinte, salvo a recuperación da terceira 

avaliación que se fará ao final de curso, (antes do exame final), que consistirá en: entregar todos os traballos e 

láminas non realizados no seu momento, ou repetir  aqueles que si foron entregados pero que están suspensos, 

correspondentes ás unidades didácticas ou bloques de temas que se impartiron durante esa avaliación 

(debéndose de facer moito fincapé na obrigatoriedade de cumprir esto último); así como na realización dunha 

proba teórica e doutra práctica, dos conceptos, actitudes, capacidades e destrezas  respectivamente, 

correspondentes ás unidades didácticas ou bloques de temas, que se impartiron durante a avaliación. A nota da 

recuperación da avaliación na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual dos cursos da ESO, estará 

conformada por un 60% da nota media de todos os traballos e láminas realizados durante a avaliación ou 

recuperados despois dela e correspondentes ás unidades didácticas vistas nesa avaliación , e dun 20 % da proba 

teórica de recuperación dos conceptos e actitudes e doutro 20% da proba práctica de recuperación das 

capacidades e destrezas, correspondentes todos eles as unidades didácticas da avaliación en cuestión. 

Considerándose a avaliación recuperada se o alumno aplicando este procedemento chega aos 5 puntos. 

A nota da recuperación da avaliación na materia de Debuxo Técnico dos cursos de Bacharelato, estará 

conformada por un 30% da nota media de todos os traballos e láminas realizados durante a avaliación ou 

recuperados despois dela e correspondentes aos bloques de temas vistos nesa avaliación , e dun 70 % do exame,  



 96 

e cando se fagan no mesmo exame  dúas partes: unha teórica  de coñecementos conceptuais e actitudinais, e 

outra proba práctica de valoración de contidos, procedementos, destrezas e capacidades, se valorará nun 30% a 

parte teórica en un 40% a parte práctica. 

Considerándose a avaliación recuperada se o alumno aplicando este procedemento chega aos 5 puntos. 

  

7.4.- AVALIACIÓN FINAL. 

Alumnado que deberá realizar a avaliación final: En cada curso, o alumnado que deberá realizar as probas da 

avaliación final, será aquel que incumpra calquera das seguintes tres condicións:  

▪ Que teña algunha lámina ou traballo individual ou colectivo do curso sen entregar. 

▪ Que teña máis dunha avaliación suspensa; ou ben que tendo só unha avaliación suspensa sexa cunha nota 

inferior a 3 puntos na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual da ESO, ou inferior a 4 puntos 

na materia de Debuxo Técnico do Bacharelato. 

▪ Que tendo só unha avaliación suspensa e con nota superior a 3 puntos nos cursos da ESO ou a 4 puntos nos 

cursos do Bacharelato, a nota media aritmética das tres avaliacións non chegue a 5 puntos. 

Descrición do tipo de proba: En cada curso, a proba correspondente á avaliación global final de xuño, ou de 

maio no caso de 2º de Bacharelato, consistirá nun exame que constará de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  

A nota final correspondente a estas probas na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos da 

ESO, obterase como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das 

notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas probas na materia de Debuxo Técnico nos cursos do Bacharelato, estará 

formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por 

redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por 

separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

Estándares que se van avaliar: En cada curso, os estándares que se avaliarán nas probas da avaliación global 

final de xuño, ou maio no caso de 2º de Bacharelato, comprenderán todos os vistos no curso, índa que de cara á 

realización das probas, farase unha selección dos mesmos, procurando escoller nas mesmas os máis importantes 

ou destacados, sobre todo na parte práctica, xa que a avaliación de absolutamente todos os estándares do curso, 

supoñería un exame esaxeradamente longo e esgotador. 

Como se calcula a cualificación final: En cada curso, a  nota final de curso no caso dos alumnos que non teñan 

que presentarse á proba global final de xuño, ou de maio no caso de 2º de Bacharelato, obterase por redondeo, 

da media aritmética das notas obtidas en cada avaliación, debendo para aprobar chegar aos 5 puntos. No caso 

dos alumnos que teñan que presentarse á proba global final de xuño, ou de maio no caso de 2º de Bacharelato, 

por non haber aprobado a materia chamémoslle por curso, a nota final obterase na materia de Educación 

Plástica, Visual e Audiovisual, como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media 

aritmética das notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 

3 puntos; e na materia de Debuxo Técnico esta nota final estará formada por un 30% da nota da parte teórica e 

dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará 

por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nos casos nos que se opte por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 

como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das probas 

citadas anteriormente. Puntuarase neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos citados, 

para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 
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O alumnado que inda así non logre superar o curso por non chegar aos 5 puntos, dispoñerá dunha proba global 

final extraordinaria en setembro, ou en xunio no caso de 2º de Bacharelato. 

 

7.5.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Descrición do tipo de proba: En cada curso, a proba correspondente á avaliación global final extraordinaria de 

setembro, ou de xuño no caso de 2º de Bacharelato, consistirá nun exame que constará de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  

A nota final correspondente a estas probas na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos da 

ESO, obterase como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das 

notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas probas na materia de Debuxo Técnico nos cursos do Bacharelato, estará 

formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por 

redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por 

separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

Estándares que se van avaliar: En cada curso, os estándares que se avaliarán nas probas da avaliación global 

final extraordinaria de setembro, ou de xuño no caso de 2º de Bacharelato, comprenderán todos os vistos no 

curso, aínda que de cara á realización das probas, farase unha selección dos mesmos, procurando escoller nas 

mesmas os máis importantes ou destacados, sobre todo na parte práctica, xa que a avaliación de absolutamente 

todos os estándares do curso, supoñería un exame esaxeradamente longo e esgotador. 

Como se calcula a cualificación final: En todos os cursos, a nota final correspondente a estas probas da 

avaliación global final extraordinaria de setembro, ou de xuño no caso de 2º de Bacharelato, descritas 

anteriormente,  obterase na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, como redondeo (salvo no 

tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das notas das dúas probas, sempre e cando en 

cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos; e na materia de Debuxo Técnico esta nota 

final estará formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota 

final por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas 

por separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nos casos nos que se opte por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 

como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das probas 

citadas anteriormente. Puntuarase neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos citados, 

para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

 

7.6.- RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE PENDENTES. 

Mecanismos para o seguimento:  Co obxecto de facilitar ao alumnado da  ESO e do Bacharelato que teña 

materias pendentes dos anos anteriores, na área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos de 1º e 

3º da ESO, ou de Debuxo Técnico no curso de 1º de Bacharelato, a súa superación, e para organizar as 

actividades que permitan facerlle un seguimento, así como a recuperación e a avaliación das mesmas, 

establécense dous procedementos que non son mutuamente excluíntes.  

▪ Procedemento de superación continuado: Consistirá nun  seguimento parcial e continuado do alumno, no 

proceso de aprendizaxe e superación, da materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual,  

correspondente aos cursos de 1º ou  3º da ESO ou da materia de Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato que 

o alumno teña pendente. En base as competencias clave a acadar,  aos obxectivos perseguidos, aos contidos 

a impartir, así como aos criterios da avaliación especificados e aos seus correspondentes estándares 
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avaliables, así como ao grao mínimo de consecución establecidos para eles,  na correspondente 

programación,  para o desenvolvemento de cada materia de Educación  Plástica, Visual e Audiovisual nos 

cursos de 1º e 3º da ESO ou para a materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato; así como a 

secuenciación e temporalización das materias especificadas por avaliacións nas mesmas; márcanse 

igualmente tres bloques parciais correspondentes cada un deles, con cada avaliación do curso; e establécese 

para cada bloque o seguinte plan de traballo: 

- Exercicios prácticos e láminas: proposición  ao comezo do curso ou de cada bloque por parte do 

profesor da materia de cada curso, no que existan alumnos coas materias pendentes, dunha serie de 

exercicios prácticos e láminas, propostas xa no ano anterior, para a súa realización por parte do 

alumnado na casa. Debendo realizar este unha entrega da  metade dos mesmos no medio da 

avaliación e da outra metade, ao finalizar esta, (marcándose datas de entrega específicas en cada 

caso).  Se establecerá un recreo, un ou dous días á semana (a determinar co alumnado, según as súas 

necesidades o número de alumnos pendentes e do tempo dispoñible), na aula de debuxo, para clases 

de recuperación, aclaración de dúbidas teóricas e prácticas e para facer un seguimento do traballo 

dos alumnos, para que o entreguen  nas datas fixadas; sendo a asistencia a aula de debuxo, nos 

citados recreos obrigatoria.  

- Proba teórico-práctica: coincidindo sensiblemente co final da avaliación, realizarase unha proba por 

bloque, dividida en dúas partes: a primeira escrita e teórica na que se poñerán preguntas curtas 

conceptuais sobre a materia abarcada e onde  o alumno poida demostrar o seu grao de aprendizaxe 

conceptual e actitudinal; e a segunda práctica, na que se poñerán exercicios prácticos do estilo dos 

realizados nas láminas de cada bloque, onde o alumno poida demostrar a súa capacidade de análise, 

creatividade, dominio das técnicas gráfico-plásticas e dominio das linguaxes xeométricas e técnicas, 

así como a orde na realización dos traballos. 

▪ Procedemento de superación en proba global final: Realizaranse unha proba global final, para as 

materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual,  correspondentes aos cursos 1º e 3º da ESO, e para a 

materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato, nas que se necesiten, por haber alumnos con materias 

pendentes; celebrándose unha ordinaria no mes de maio,  antes da correspondente xunta de avaliación, a 

celebrar no mes de xuño, ou de maio no caso de alumnos co Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato 

pendente e matriculados en 2º de Bacharelato, e á que poderán presentarse os alumnos que teñan estas 

materias pendentes, asi como os que non conseguiran superar a materia pendente, polo procedemento 

descrito  anteriormente; e celebrarase outra extraordinaria no mes de setembro, no caso da ESO, e no caso 

dos alumnos coa materia de Debuxo Técnico I pendente de 1º de Bacharelato, se celebrará no mes de xuño, 

tamén antes da avaliación extraordinaria de 2º de Bacharelato. 

Como se avalía e como se calcula a cualificación final: Para a superación das materias pendentes polo 

“procedemento de superación continuado” antes descrito, é necesario entregar todos os exercicios prácticos e 

láminas propostas para cada bloque; así como presentarse ás probas teórico-prácticas de todos os bloques. 

A puntuación de cada bloque obterase do seguinte xeito: 

▪ Na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 1º e 3º curso da ESO. 

-    Un 40% da cualificación  obterase da media aritmética, correspondente aos exercicios prácticos e láminas 

feitos e entregados durante o período de desenvolvemento do bloque correspondente, sendo cada traballo 

do mesmo, puntuado de xeito individual.  

-    Un 60% da cualificación corresponderá á proba teórico-práctica, valorándose de igual forma a parte teórica 

de coñecementos conceptuais e actitudinais, que a parte práctica de valoración de procedementos e 

destrezas (30% cada unha). 

▪ Na materia de Debuxo Técnico de 1º curso de Bacharelato. 

-    Un 30% da cualificación  obterase da media aritmética, correspondente aos exercicios prácticos e láminas 

feitas e entregadas durante o período de desenvolvemento do bloque correspondente, sendo cada traballo do 

mesmo, puntuado de xeito individual.  

-    Un 70% da cualificación corresponderá á proba teórico-práctica, cando esta teña dúas partes diferenciadas, 

lles corresponderá o 30% a nota da parte teórica de coñecementos conceptuais e actitudinais e un 40% a 

nota da parte práctica de valoración de procedementos e destrezas. 

A nota final das materias pendentes  de Educación Plástica, Visual e Audiovisual ou de Debuxo Técnico, por 

este procedemento, obterase por redondeo (salvo no intervalo do 4 ao 5 que se obterá por truncamento) da media 

aritmética das notas obtidas en cada bloque; sempre e cando en cada un deles, por separado, non se teña unha 

nota inferior a 3 puntos nas materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual; ou non se teña unha nota 

inferior a 4 puntos na materia de Debuxo Técnico; nin se teña máis dun bloque cunha nota inferior a 5 puntos; 

precisando para aprobar chegar á nota final de 5 puntos. 
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Para a superación das materias pendentes polo “procedemento de superación en proba global final”  os exames 

constarán de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  

A nota final correspondente a estas probas na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos da 

ESO, obterase como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das 

notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas probas na materia de Debuxo Técnico I do curso de 1º de Bacharelato, estará 

formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por 

redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por 

separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

Descrición do tipo de proba extraordinaria: Os alumnos que non superen as materias pendentes de Educación 

Plástica, Visual e Audiovisual de 1º ou 3º da ESO en xuño, ou de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato en 

maio, dispoñerán doutra oportunidade en setembro e en xuño respectivamente, mediante una proba 

extraordinaria, cuio exame constarán de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  

Como se calcula a cualificación da proba extraordinaria: A nota final correspondente as partes descritas da 

proba global final extraordinaria de setembro para alumnos coa materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual pendente de 1º ou 3º da ESO, obterase por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por 

truncamento), da media aritmética das notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, 

se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas partes descritas da proba global final extraordinaria de xuño, na materia de 

Debuxo Técnico I no 1º curso de Bacharelato, estará formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da 

nota da parte práctica, calculando a nota final por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por 

truncamento), sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

 

7.7.-ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS PREVIOS NO 

BACHARELATO. 
 

No caso de alumnos de 2º de Bacharelato, que queiran cursar Debuxo Técnico II, sin ter cursado Debuxo 

Técnico I de 1º de Bacharelato; por considerarse ambas materias en continuidade, xa que non se pode aprobar 

Debuxo Técnico II de 2º de Bacharelato, sin ter aprobado o Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato; o 

Departamento de Debuxo deste centro, establece un procedemento para a Acreditación dos Coñecementos 
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Previos da materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato, para os casos antes citados, consistente no mesmo 

procedemento explicado no apartado anterior desta programación para o alumnado matriculado en 2º de 

Bacharelato, coa materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato pendente, dispoñendo tamén neste caso dos 

dous procedementos alí descritos : “Procedemento de Superación Continuado” e “Procedemento de Superación 

en Proba Global Final, podéndose facer esta última, tanto en setembro antes de comezar o curso, como ao final 

de curso antes de obter a nota final do debuxo técnico II de 2º de Bacharelato, si non se superou o procedemento 

de superación continuado. 

 

7.8.- CRITERIOS PARA PROMOCIONAR  DE CURSO. 

7.8.1.- CRITERIOS PARA PROMOCIONAR DE CURSO NA ESO: 

Segundo o Decreto 86/2015, do 29 de xuño de 2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro desta etapa, serán adoptadas de xeito 

colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro 

dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias correspondentes.  

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas ordinarias 

de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna.  

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias cursadas ou teren 

avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou 

máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.  

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en 

tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: a) Que dúas das materias con avaliación 

negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas. b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle 

impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de 

recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. c) Que se lle apliquen ao alumno ou á 

alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador. Poderá tamén autorizarse de xeito 

excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, 

cando o equipo docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que 

se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador. Para 

os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben cursar 

en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua 

Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do 

devandito bloque. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 

obrigatoria consideraranse como materias distintas.  

3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias non superadas, seguirá 

os programas de reforzo que estableza o equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos 

devanditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de promoción previstos nos 

apartados anteriores. 

4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta 

medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando 

esta segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime 

ordinario cursando educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de idade, feitos no ano no que finalice 

o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores 

da etapa.  

As decisións de promoción do equipo docente adoptaranse por maioría simple dos seus membros. 
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7.8.2.- CRITERIOS PARA PROMOCIONAR DE CURSO NO BACHARELATO: 

Segundo o Decreto 86/2015, do 29 de xuño de 2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan superadas as 

materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán 

matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. Os centros docentes deberán organizar as 

consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben 

cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará 

Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do 

devandito bloque. Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3, os alumnos e 

as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como máximo, aínda que 

excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez, logo dun informe favorable do equipo 

docente. 

2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións nas que un alumno ou 

unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato nunha determinada modalidade poidan pasar ao 

segundo nunha modalidade distinta. 

3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas materias 

poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas, ou optar por repetir o curso 

completo. 

4. A superación das materias de segundo curso, estará condicionada á superación das correspondentes materias 

de primeiro curso, cando impliquen continuidade. Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de 

segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta 

considere que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a 

materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de 

materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá 

promoción a segundo. 

 

8.- ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE. 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, na materia de Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual, nos cursos 1º, 3º ou 4º de ESO, ou na materia de Debuxo Técnico, nos cursos de 1º e 2º de 

Bacharelato, por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, 

trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 

incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse os 

mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades  de 

aprendizaxe e as medidas que poderán ser tanto ordinarias como extraordinarias e a súa vez dentro destas dúas, 

tanto organizativas como curriculares,  serán as necesarias, para que poida alcanzar o máximo desenvolvemento 

das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 
 

8.1.- MEDIDAS ORDINARIAS. 

ORGANIZATIVAS: 

Adecuación para algún alumno/a ou grupo da estrutura organizativa do centro e/ou da aula: 

▪ Tempos diferenciados, horarios específicos: Nos casos dos alumnos que precisen un reforzo educativo, 

na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual da ESO ou na materia de Debuxo Técnico de 

Bacharelato, o profesor de cada curso, na aula de plástica e nas propias horas de clase, cando os alumnos 

estean a realizar de xeito individual as súas prácticas, poderá atender de forma individualizada aqueles 

alumnos que polas súas características o precisen, mediante: explicacións individualizadas, axuda e 

directrices personalizadas para facer as láminas e actividades propostas, etc.  

▪ Espazos diferenciados: En xeral as clases de Educación Plástica, Visual e Audiovisual da ESO e do 

Debuxo Técnico do Bacharelato, se impartirán na aula de debuxo, dado a conveniencia de utilización do 
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seu mobiliario e material e recursos didácticos específicos cos que a mesma conta, Dentro da propia clase 

de debuxo, aínda que o reducido tamaño da mesma non o favorecen, intentarase facer agrupamentos 

específicos  para determinados traballos en grupo, así como algún agrupamento ou emparellamento de 

alumnos para a posta en práctica do sistema de titoría e axuda entre iguais. Nas ocasións que se precisen, 

tamén se usará a aula de informática, ou ben si se trata do 1º da ESO a súa aula abalar, para a realización de 

practicas e traballos cos ordenadores, nestes casos tamén se procurará a utilización do sistema citado de 

titoría e axuda entre iguais.  A participación nas actividades extraescolares (visitas a museos e exposicións) 

favorece especialmente tamén a aprendizaxe do alumnado con NEAE en espazos diferentes á aula ordinaria 

ou específica, polo cal a súa participación nestas saídas é un obxectivo que se debe promover. 

▪ Materiais e recursos didácticos diferenciados: A atención á diversidade contémplase tamén na 

estruturación dos materiais utilizados. Nos libros de texto, así como nos recursos existentes no seu 

complemento dixital, disponse de materiais segundo as metas a acadar e as propostas de traballos de 

creación. Ademais, prestaranse a unha diferenza de concepción, de realización e de acabado de xeito que 

todos os alumnos, individualmente ou en grupo, poidan servirse dos coñecementos adquiridos, como o seu 

medio de expresión plástica. Por outra banda, o uso dos materiais de reforzo ou ampliación, de que tamén 

se dispón nos recursos didácticos dos libros dixitais, permiten igualmente atender á diversidade. O libro e 

os recursos dixitais que complementan a este, así como as prácticas propostas polo profesor, para a materia 

de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, nos cursos de 1º, 3º e 4º da ESO e na materia de Debuxo 

Técnico de Bacharelato,  proporcionan unha gran variedade de materiais, dos que imos  destacar as “Fichas 

de traballo de consolidación” que:  reforzan contidos previos, exercitan algún aspecto de especial 

dificultade ou afianzan algúns conceptos ou procedementos básicos; e as “Fichas de traballo de 

afondamento”, que permiten afondar nos contidos das unidades, a aqueles alumnos con máis capacidade ou 

con máis inquietude. Así a utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso 

de ensino-aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos. De forma xeral, este tipo de material 

persegue o seguinte: 

-  Consolidar contidos cuxa adquisición por parte dos alumnos e alumnas supón unha maior  dificultade.  

-  Ampliar e profundar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento da área.  

-  Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 

-  Practicar  habilidades  que  fomenten  o  espírito  crítico,  así  como o sentido de iniciativa, innovación, 

investigación e o espírito emprendedor.  

-  Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os alumnos mostran curiosidade e 

interese. 

Todo iso coa finalidade do logro dos obxectivos e a adquisición das competencias clave. 

Desdobramento de cursos. No curso de 3º da ESO, cando se teña un grupo de alumnos cun Programa de 

Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento, aínda que nun principio a materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, se lle ten que impartir conxuntamente co seu grupo de referencia de 3º da ESO, sería convinte 

nestes casos facer un desdobramento, de xeito que a este grupo de PMAR se lle imparta clase da citada materia a 

eles sos, sen o grupo de referencia, sempre e cando o centro e concretamente o profesor desta materia teña 

dispoñibilidade horaria, xa que esta materia dispón de partes cunha elevada complexidade de comprensión e 

tamén visión espacial; así como de dominio de destrezas, habilidades e recursos específicos, que requiren neste 

tipo de alumnado, especial atención e dedicación. 

Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula. A realización tanto do reforzo educativo como do 

apoio educativo, na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual,  debería facerse como se indica nos 

apartados precedentes. Penso que só sería necesaria a utilización dun profesor de apoio ou reforzo a maiores na 

aula de plástica, en casos moi específicos de alumnados con serios problemas de comprensión ou de 

socialización, tales como alumnos con Autismo, ou con Asperger ou TDAH moi severos, contando coa opinión 

do departamento de orientación. 

CURRICULARES: 

Adaptacións metodolóxicas para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguais, etc: A  área de Educación  Plástica, Visual e Audiovisual na ESO e a área de Debuxo 

Técnico en Bacharelato,  contempla   aqueles  contidos nos que os alumnos mostran un nivel menos homoxéneo. 

Tal é o caso da comprensión dalgúns aspectos que esixen un alto nivel de comprensión espacial ou un nivel de 

execución moi especializado. Diversificarase a información conceptual para que cada grupo de alumnos, 

segundo o criterio do profesor, poida comprender os contidos dun xeito máis sinxelo e adecuado. Tendo en 
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conta que non todos os alumnos adquiren ao mesmo tempo e coa mesma intensidade os contidos tratados, 

deberase asegurar un nivel mínimo para todos os alumnos ao final da etapa, presentando oportunidades para 

recuperar o non adquirido no seu momento. Asumiranse as diferenzas no interior do grupo e propoñeranse 

exercicios de diversa dificultade, distinguíndose os exercicios que se consideran realizables pola maioría de 

alumnos.  

A metodoloxía e as estratexias didácticas concretas que se aplicarán na aula por tanto contemplarán a 

diversidade dos alumnos. Ditas estratexias afectarán fundamentalmente á ensinanza dos conceptos e aos 

diferentes niveis de execución e dificultade na proposta de actividades.  

- En canto á ensinanza de conceptos,  realizarase a partir das imaxes concretas e a  través de experiencias 

sinxelas e análise que se poden ter na aula. Permite, por tanto, respectar as diferenzas individuais por medio 

da elección do proceso didáctico que se acomode a cada alumno. 

- En canto ás formas de expresión realizadas a través das propostas de actividades, ábrese toda unha gama de 

posibilidades onde se estimula especialmente a imaxinación, a creatividade e o gozo estético, que fagan 

natural a comunicación. 

En xeral pódese dicir que as formas didácticas intentarán ter en conta o punto de partida de cada alumno, as súas 

dificultades específicas e as súas necesidades de comunicación. 

Por outra banda, e tendo en conta na metodoloxía as formas de agrupamento; a organización de grupos de 

traballo flexibles no seo do grupo básico permite: 

-   Que os alumnos poidan situarse en distintas tarefas. 

-   Propor actividades de reforzo ou afondamento segundo as necesidades de cada grupo. 

-   Adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

O traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, é a metodoloxía seguida na clase, cando estase a dar os 

conceptos teóricos, se fan análises de obras de arte e se ven os recursos dixitais do libro dixital do curso. Así 

como se propoñen traballos en grupo, tratando na medida do posible, que ao longo do curso todos traballen con 

todos. Non obstante cando se manden traballos en grupo para casa, procurarase que os alumnos vivan máis ben 

preto uns dos outros, para facilitarlles as reunións. 

Se realizarán tamén sempre que se considere necesario e convinte e o carácter do alumnado o permita a 

utilización da técnica de titorías entre iguais, de cara a que alumnado que teña unha especial capacidade, visión 

espacial ou  destreza na utilización dos conceptos, recursos plásticos, visuais, audiovisuais, xeométricos, 

técnicos  ou informáticos, poda axudar a outro alumnado con máis problemas e dificultades. 

Adaptacións dos tempos e/ou instrumentos de avaliación para algún alumno/a. Nos cursos da ESO na 

materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, nos que se detecten casos de alumnos con dificultades de 

diversa índole: problemas de comprensión, problemas de psicomotricidade fina, trastornos de déficit de atención 

e hiperactividade, problemas de falta de visión espacial, etc. si se considera convinte e necesario, se adaptarán 

tanto as probas teóricas como sobre todo as prácticas, a realizar para avalialos, intentando que sexan o máis 

sinxelas de interpretar. Tamén se intentará adaptar os tempos de realización das mesmas, procurando aumentar 

os tempos de execución das probas, para o que se intentará  sempre que sexa posible facer estas de xeito que se 

podan iniciar durante un recreo, por coincidir antes da hora elixida para facer as probas, ou ben continuar ao 

longo dun recreo por coincidir despois da clase elixida para facelas, ou incluso se fora necesario que continúen 

máis tempo facendo o exame en parte da hora seguinte de clase, noutra aula; ou ben  tamén se fose necesario, 

reducindo a materia a avaliar.    

Programas de reforzo para o alumnado que tivo promoción sen superar todas as materias. No caso dos 

alumnos que promocionen de curso,  pero que leven pendente unha materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, tanto a de 1º, como a de 3º da ESO, ou no caso de alumnos de Debuxo Técnico de 1º de 

Bacharelato, seguirán o “Programa de Superación Continuado de Materias Pendentes”, especificado no apartado 

“7.6. Recuperación  e Avaliación de Pendentes”, da presente programación; podendo tamén de non superar a 

materia por este procedemento,  presentarse ao “Procedemento de Superación en Proba Global Final”, descrito 

neste mesmo apartado.   

Programa especifico para alumnado repetidor da materia.  O alumnado repetidor  dos cursos de 1º,3º e 4º da 

ESO, nos que se imparte a materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, ou nos cursos de 1º e 2º de 

Bacharelato na materia de Debuxo Técnico, si no ano anterior, lograra superar está materia, a cursará igual que o 

resto dos alumnos deste ano, sen necesidade de aplicar ningún tipo de medidas de atención á diversidade.  

Nos casos que repetindo o curso, no ano anterior non lograra superar as citadas materias de Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual e de Debuxo Técnico,  e este feito fora achacable á falta de traballo e estudo, se solicitará a 

través do titor, a colaboración de este e dos pais na casa, xa que contando coa información precisa, intentarase 

facerlle un seguimento e control, de xeito que entregue todos as láminas e actividades nas datas fixadas e estude 
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e prepare as probas teórico-prácticas co suficiente tempo de antelación. Cando polo feito no ano anterior non 

lograra aprobar a materia,e fose achacable a dificultades de diversa índole, se lle aplicarán as medidas de reforzo 

educativo que sexan necesarias, tendo en conta as dificultades presentadas polo alumno o ano anterior; podendo 

destacar entre estas medidas: atención individualizada na aula, material de reforzo, metodoloxías especificas, 

adaptacións nos tempos e nos instrumentos de avaliación, etc.    

Aplicación personalizada dese programa específico para repetidores da materia. Segundo as características 

de cada alumno repetidor da materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, ou da materia de Debuxo 

Técnico, en cada caso, se estudarán as medidas de reforzo educativo  máis adecuadas, para dar resposta ás 

necesidades concretas do alumno, tal e como explicamos no apartado anterior. 

No caso de que en algún alumno, as medidas  de reforzo educativo contempladas no punto anterior, non sexan 

suficientes para poder dar resposta ás necesidades educativas que presente, será convinte poñerse en contacto co 

departamento de orientación, de cara a estudar outras medidas máis significativas.   

 

8.2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 

ORGANIZATIVAS: 

Alumnado que recibe apoio por parte do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica. No caso de 

contar na aula de debuxo, con alumnado que reciba apoio por parte do profesorado especialista en pedagoxía 

terapéutica ou en audición e linguaxe; é convinte a principio de curso, obter información sobre as dificultades e 

necesidades que pode ter este tipo de alumnado, dos citados especialistas así como do departamento de 

orientación en xeral, de cara a organizar e deseñar as medidas ordinarias e extraordinarias, que poidan ser 

necesarias con este alumnado na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, en función das súas 

dificultades e situación persoal e académica.  

Para o anteriormente exposto,  se terá en conta que a escolarización do alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo, rexerase polos principios de normalización e inclusión, e asegurará a súa non discriminación e 

a igualdade efectiva no acceso e na permanencia no sistema educativo. A súa identificación e valoración e se é 

necesaria a intervención educativa, realizarase do xeito máis temperán posible. A incorporación tardía dos 

alumnos ao sistema educativo, por diversas causas, se realizará nas condicións establecidas no currículo  galego, 

e cando presenten un desfasamento no seu nivel de competencia curricular, adoptaranse as medidas de reforzo 

necesarias. 

Ao alumnado con altas capacidades intelectuais, flexibilizarase a impartición de contidos e a adquisición de 

competencias propias de cursos superiores así como se lle poderán ampliar ou afondar nos contidos e 

competencias do curso actual. Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular 

adecuados ás necesidades deste tipo de alumnado, permitirán desenvolver ao máximo as capacidades e terán en 

consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o do alumnado especialmente motivado pola 

aprendizaxe. 

Grupos de adquisición das linguas (Alumnado estranxeiro). No caso de que exista alumnado estranxeiro, 

que non coñeza ningunha das linguas oficiais da nosa comunidade autónoma, podería ser axeitado, que o mesmo 

na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual fose integrado no grupo de referencia, xa que  tendo en 

conta os contidos e a gran carga visual desta materia, podería facilitarlle  a comprensión en  xeral, así como o 

seguimento da clase e a axudarlle á adquisición das linguas mencionadas.   

Grupos de adaptación da competencia curricular (Alumnado estranxeiro). Esta medida organizativa non 

depende directamente do departamento de educación Plástica, Visual e Audiovisual; pero o que si procurará 

facer este departamento, cando exista este tipo de grupo, é colaborar nas horas que  teña dispoñibilidade horaria, 

coa participación directa na atención deste alumnado,  ca organización do centro determine,  para a planificación 

e organización especifica deste  grupo.  

Outras medidas organizativas: 

▪ Escolarización domiciliaria: Nos casos dos alumnos que por distintas cuestións xustificadas, como a 

necesidade dunha atención educativa hospitalaria ou domiciliaria, segundo o establecido no D.229/2011; e 

que aplicaranse por prescrición facultativa; debido a unha enfermidade ou lesión, que lle impida ao alumno 

asistir con regularidade ao centro por un período de tempo prolongado ou ben noutros supostos xustificados 

nos que teñan unha asistencia a clase irregular; intentárase na medida do posible e sempre que a súa 

situación o permita, que realicen todo ou a maioría do traballo programado, inda que sexa dende a súa casa. 

Tratando de manter contacto o profesor co alumno, se existiran períodos longos de falta a clase: nos casos 
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nos que exista outro profesor proposto pola consellería de educación, para acudir ao domicilio do alumno, a 

través deste  e  realizaranse reunións periódicas de coordinación co mesmo, de cara a establecer as 

actividades e probas a facer polo alumno; cando non exista este profesor, esta comunicación e contacto, 

poderá realizarse ben mediante unha  aula virtual, coa finalidade de mandarlle vídeos explicativos, así 

como traballos ou probas; ou ben mediante outro alumno que viva cerca do mesmo, o ben dos seus país ou 

da persoa que estes determinen, de cara a enviarlle,  revisarlle e corrixirlle o traballo que faga na casa;  si a 

súa situación o permitirá. Sempre que se poida, intentarase  que os exames e probas correspondentes as 

faga no centro e se non, trataríase de poñerlle algunha proba, que puidera realizar ben a través da aula 

virtual, ou na casa, e na que demostrara que domina os contidos mínimos e acada os obxectivos e as 

competencias clave contempladas na programación. Se a súa situación non lle permitirá a execución dos 

traballos mencionados durante o curso, sempre tería a posibilidade  de facer unha proba ordinaria global en 

xuño e incluso outra proba extraordinaria global en setembro, nas que igualmente puidera demostrar  que 

domina os contidos mínimos e acada os obxectivos e  as competencias clave contempladas na 

programación. 

▪ Escolarización combinada:  Teremos neste caso moi presente as indicacións que para a súa escolarización 

se nos dean dende o centro especializado, relativas ás características, afectacións, estereotipias e 

dificultades, así como de cal sexa  a mellor forma de tratalo e como orientar  o seu proceso de ensino-

aprendizaxe e a súa socialización. Tendo en conta esta escolarización e dependendo do horario do grupo no 

que se integre o alumno, é previsible que das horas de Educación Plástica, Visual e Audiovisual que o 

grupo teña na semana, unha delas o alumno estará na aula de plástica co grupo, e segundo as súas 

características e as necesidades educativas especiais que precise,  poderá ser necesario un profesor de apoio 

na aula, para poder atender as necesidades destes alumnos, así como para que o resto do alumnado do 

grupo poda ser atendido.  

CURRICULARES: 

Adaptacións curriculares na materia. Consisten basicamente na adecuación dos obxectivos educativos, a 

modificación ou inclusión de determinados contidos esenciais e a consecuente adecuación dos criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e dos seus graos mínimo de consecución. 

▪ Destinatarios: Alumnado da ESO nas que estas adaptacións lévanse a cabo para ofrecer un currículo 

equilibrado e relevante aos alumnos con necesidades especificas de apoio educativo. Dentro deste colectivo 

de alumnos, contémplase tanto a aqueles que presentan necesidades educativas especiais, derivadas de 

deficiencias de natureza física, psíquica ou sensorial, como aos que posúen un historial escolar e social que 

produciu “lagoas” que impiden ou dificultan a adquisición de novos contidos. 

▪ Finalidade: Tenderán a que os alumnos alcancen as competencias clave e os obxectivos xerais da etapa, de 

acordo coas súas posibilidades. 

▪ Condicións: As adaptacións curriculares estarán precedidas dunha avaliación das necesidades especiais do 

alumno e dunha proposta curricular específica e realizaranse procurando o máximo desenvolvemento 

posible das competencias, a avaliación continua e a promoción tomará como referente os elementos fixados 

nas devanditas adaptacións. 

Agrupamento flexible ou específico autorizado na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 

Por non ser esta materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, unha das que están incluídas para poder 

facerlles un agrupamento específico, non se contempla este tipo de agrupamento, na mesma 

Con relación á realización dun agrupamento diferente ao do grupo-clase, en 3º da ESO, de cara a poder dar unha 

atención individualizada, máis acorde coas necesidades do alumnado incluído no posible grupo de 3º PMAR, 

podería realizarse un agrupamento diferente neste nivel e realizar un desdobre e impartir clase ao grupo de 3º da 

ESO por un lado e ao de 3º PMAR polo outro, en horarios diferentes; remitíndonos ao especificado no punto 

“Medidas ordinarias- organizativas- desdobramento de cursos” deste apartado da presente programación. 

Alumnado con flexibilización na escolarización. Para o alumnado con necesidades educativas especiais, para 

os que  se solicite esta medida, nos cursos da ESO, será preciso manter unha estrita coordinación co 

departamento de orientación do centro. 

Descrición do protocolo de coordinación co profesorado que comparta co titular da materia os apoios ou 

as ACIs na ESO. Como anteriormente se indicou, normalmente esta coordinación nos casos que se precise, será 

co especialista de pedagoxía terapéutica ou co profesor con dispoñibilidade horaria que para casos específicos 

de algún alumno, preste apoio dentro na aula de debuxo. O protocolo de coordinación, consistirá nunha reunión 

semanal ou quincenal, segundo as necesidades, para ver a marcha deste tipo de alumnado e coordinar o traballo 
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que o mesmo ten que facer na aula de debuxo co seu grupo-clase, atendido polo profesor da materia de 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual, ou ben polo profesor de apoio dentro da aula, ou  o que teñen  que 

facer  na aula de apoio co grupo máis reducido e atendido polo especialista de pedagoxía terapéutica. Nestas 

reunións tamén se fixarán as probas teóricas e prácticas coas que se avaliará a este alumnado e que poñerá e 

corrixirá o profesor da materia, pero tendo en conta tamén a opinión do profesor de apoio na aula ou do 

especialista en pedagoxía terapéutica, segundo os casos. Cando se precise algunha opinión ou consello do 

Orientador do centro tamén se lle solicitará que asista á citada reunión. 

 

9.- AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSINO  E  DA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

Dentro da avaliación do proceso do ensino e da práctica docente, os aspectos e os indicadores de logro aos que 

se atenderá, en cada un dos cursos da ESO e do Bacharelato, nos que se imparten as materias de Educación 

Plástica, Visual e Audiovisual e de Debuxo Técnico respectivamente, son os seguintes: 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

TÁBOA COS INDICADORES DE LOGRO 
ESCALA 

1 
nunca 

2 3 4 
sempre 

1.  Deseño distintas actividades de aprendizaxe para o logro de cada obxectivo.     

2. Motivo  o meu   alumnado  comunicándolles os obxectivos  que  quero  conseguir e a 
finalidade das actividades, partindo dos seus coñecementos previos, relacionando os 

contidos con situacións reais, informándolles da utilidade e creando expectativas. 

    

3. Emprego  metodoloxías  que  favorezan  o  desenvolvemento  dunha  actitude  positiva  do 

alumno/a e que teñan en conta os intereses. 
    

4. Cando comezamos unha unidade ou tema novo, os alumnos/as coñecen: os obxectivos e 

competencias que se queren desenvolver, as diferentes actividades a realizar, como se lles 

avaliará... 

    

5. En función das características de cada alumno/a, expoño tarefas e logros diferentes.     

6. Propoño metodoloxías diversas.     

7. Organizo o grupo clase en grupos para traballar?.     

8. Emprego recursos e materiais variados para a aprendizaxe da materia.     

9. Dou pautas de actuación ás familias para que traballen na casa cos seus fillos /as.     

DIVERSIDADE 

1. Pido ao alumnado diferentes producións en función das súas características.     

2. Dou explicacións individuais cando é necesario.     

3. Tanto  nos   exames como no traballo  de  aula  trabállanse  actividades  máis fáciles e máis   

difíciles. 
    

4. Teño  en conta  o  alumnado que se afastan da media dos resultados, tanto por riba como 

por baixo. 
    

PROGRAMACIÓN 

1. O profesorado que intervimos no mesmo nivel temos un reparto coherente dos contidos.     

2. Consulto a programación ao longo do curso.     

3. Utilizo instrumentos claros para avaliar as competencias.     

4. Ao programar, teño en conta as opcións do contexto.     

5. Dou a coñecer ao alumnado os elementos da programación : obxectivos, estándares de 

aprendizaxe, criterios de avaliación e metodoloxía. 
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TÁBOA COS INDICADORES DE LOGRO 
ESCALA 

1 
nunca 

2 3 4 
sempre 

ACTIVIDADES DE AULA 

1. Propoño  actividades  que  contribúen  a  aprendizaxe autónoma (busca de información 

complementaria, traballos, investigacións...) 
    

2. As actividades e accións que propoño teñen estas características: diversas, fan pensar.     

3. O alumnado é protagonista na miña clase.     

4. Todas as actividades teñen un obxectivo moi claro.     

5. Organizo o tempo en clase.     

6. Realizo actividades que impulsan o desenvolvemento das distintas competencias.     

7. Na metodoloxía que aplico : 

     - Utilizo as TICs 
    

     - Utilizo recursos diferentes aos do libro.     

8. Como paso as horas lectivas (promedio): 
    - Adico pouco tempo a manter a orde na aula. 

    

    - Impartindo teoría e explicacións.     

    - Respondendo a preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo prácticas, ...     

    - Valorando o alumnado de maneira individual.     

AVALIACIÓN 

1. Ao  inicio  da  unidade  didáctica  ou  do  proxecto, os  alumnos coñecen os obxectivos 

didácticos, as competencias que se van desenvolver, as actividades que farán e como se vai 

desenvolver a avaliación. 

    

2. Utilizo    diferentes   tipos  de   probas   (exames escritos, exames orais, traballo individual, 

traballo en equipo) 
    

3. Para avaliar ao alumnado, valoro máis aspectos ca  nota  final.     

4. Unha vez terminada  a  unidade  ou  o  proxecto,  avalío a idoneidade dos recursos e das 

actividades empregadas no proceso de aprendizaxe. 
    

 

10.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

Coa finalidade de mellorar os resultados académicos do alumnado, realizarase periodicamente unha revisión da 

programación didáctica, así como da súa temporalización e dos resultados obtidos polo alumnado, co obxecto de 

introducir as modificacións necesarias na mesma, para corrixir aqueles desaxustes, plantexamentos, métodos e 

procedementos, que nos permitan mellorar os citados resultados académicos do alumnado, nos tres cursos da 

ESO nos que se imparte a materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, e nos dous cursos de 

Bacharelato, nos que se imparte a materia de Debuxo Técnico. 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. 

Periodicidade coa que se revisará: Sempre que polas circunstancias que sexan,  se considere necesario e como 

mínimo unha vez ao ano, durante o período que vai dende o final dun curso ao comezo do seguinte. 

Contidos que sexa preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista: No período antes 

mencionado, analizaranse os elementos que precisaban unha modificación  con respecto ao programado o ano 

anterior,  introducíndose tamén  na programación do próximo curso.  

Medidas que se adoptarán como resultado da revisión:  Neste apartado haberá que recoller as medidas que 

se introducirán na programación para o seguinte curso escolar, como consecuencia da revisión feita. Os cambios 

que se fan nesta programación teñen que ver con  adecuar a programación ás esixencias establecidas na 

LOMCE.   
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Así a fin de establecer  unha  avaliación plena de todo o proceso, que permita a citada revisión, modificación e 

mellora, avaliarase tamén a programación didáctica, tendo en conta os seguintes indicadores de logro da mesma, 

establecidos na táboa seguinte, para  cada un dos cursos, 1º, 3º e 4º da ESO, na que se imparte a materia de 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual, e para os cursos de 1º e 2º de Bacharelato, na materia de Debuxo 

Técnico. 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

TÁBOA COS INDICADORES DE LOGRO 
ESCALA 

1 
nunca 

2 3 4 
sempre 

1. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas  na ESO ou nos 

bloques de temas no Bacharelato. 
    

2. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación  e  a  temporalización 

previstas. 
    

3. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades didácticas na 

ESO ou dos bloques de temas no Bacharelato.  
    

4. Os mínimos para acadar unha avaliación positiva son realistas.     

5. Vinculación dos estándares a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

6. Asociación dos estándares cos elementos transversais a  desenvolver.     

7. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.     

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación dos libros de texto.     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.     

12.- Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos, para alumnado 

que queira cursar Debuxo Técnico II de 2º de Bacharelato, sen ter cursado o Debuxo 

Técnico I de 1º de Bacharelato.  

    

13. Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas para a avaliación continua: probas, traballos,   

láminas, etc. 
    

14. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

17. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.     

19. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

20. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

21. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

22. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 

estándares e instrumentos. 
    

23. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

24. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

25. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

26. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

27. Os resultados académicos foron os esperados.     

 
OBSEVACIÓNS: 
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11.-APORTACIÓNS AO PROXECTO LINGÜÍSTICO, AO 

PROXECTO LECTOR, AO PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN E AO PLAN DE 

CONVIVENCIA, DENDE O DEPARTAMENTO DE DEBUXO. 

As directrices dadas na presente programación didáctica, de cara ao traballo nos  ámbitos citados, 

estarán de acordo e coordinadas co “Proxecto Lingüístico”, co “Proxecto Lector”, co  “Plan de 

Integración das Tecnoloxías da Información e da Comunicación”  e co “Plan de Convivencia” do 

centro, respectivamente. 
 

11.1.- APORTACIÓNS AO PROXECTO LINGÜÍSTICO. 
 

O Departamento de Debuxo do centro, nas materias que imparte, Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual (en  1º, 3º e 4º da ESO.) e Debuxo Técnico (en 1º e 2º de Bacharelato), o fará en Lingua 

Castelá,  e tratará de fomentar a utilización desta lingua en concordancia co Proxecto Lingüístico do 

centro, tanto na fala cotiá, como no manexo dos libros de texto, dos libros de consulta e na  realización 

das prácticas, asi como no resto de material que se utilice. Non obstante, intentarase que o alumnado 

na medida do posible, entenda e aprenda a terminoloxía propia da materia tamén na lingua galega. 

11.2.- APORTACIÓNS AO PROXECTO LECTOR. 

 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos 1º, 3º e 4º da E.S.O., e na de Debuxo 

Técnico de 1º e 2º de Bacharelato, tratará de fomentar o proxecto lector, a través da lectura 

comprensiva dentro da aula e na casa dos respectivos alumnos, nos seguintes aspectos: 

▪ Pedindo aos alumnos que lean as distintas unidades didácticas ou temas na casa, antes da 

explicación e anoten as dúbidas ou as cuestións que non entendan, e logo na clase, volvan a ler en 

alto e por quendas, nos momentos das explicacións das mesmas por parte do profesor. 

▪ Faranse tamén as lecturas e exercicios propostos en cada curso, en cada unidade didáctica ou tema 

do seu libro de texto, (co nivel de dificultade adaptado a cada un dos cursos mencionados), tanto no 

relativo á lectura comprensiva de textos como a lectura comprensiva de imaxes e obras de arte, 

normalmente relacionadas co tema tratado e  utilizando as linguaxes plástica, visual e audiovisual e 

deseños, dentro dos distintos apartados  da unidade didáctica ou temas do libro. Normalmente para 

as lecturas de imaxes e deseños mencionados, se dan tres elementos: unha imaxe, constituída por 

un debuxo, unha pintura, unha fotografía, unha escultura, unha obra de arquitectura, unha obra de 

deseño (gráfico, publicitario, industrial), un mapa, un vídeo etc.; un texto cunha información básica 

relacionada coa imaxe dada; e un cuestionario que guía a reflexión sobre a imaxe e a súa relación 

cos contidos do tema. 

Ademais no libro de texto de cada curso, e dentro das súas unidades didácticas ou temas, existen 

alusións aos libros dixitais e a páxinas web independentes, onde se encontrarán actividades, 

animacións, vídeos e información complementaria sobre a unidade, onde tamén hai que facer as 

lecturas comprensivas antes citadas;  entroncando neste apartado, o proxecto lector co plan das 

TIC, polo que respecta a búsqueda da información e comunicación que esto conleva.     

▪ Se aconsellará e pedirá aos alumnos que lean e consulten diversos libros técnicos e libros 

especializados nos distintos temas impartidos nestas materias, para a súa mellor comprensión, 

reforzo e ampliación dos mesmos, e que aos efectos  se teñen na biblioteca do centro e incluso dos 

artigos que poidan buscar en internet, relacionados cos distintos temas impartidos. Intentarase na 

medida que a programación e o tempo o permita, deixar algunhas clases para que fagan estas 

lecturas e consultas, ademais do tempo que poida quedar nas clases prácticas unha vez que rematen 

as láminas.  

▪ Propoñeranse traballos ou lecturas desde esta materia, en cooperación cos traballos específicos 

interdisciplinares do centro, propostos de forma común, con motivo das datas de  conmemoración 

de temas determinados (día da constitución, día da muller traballadora, día das letras galegas, etc.). 
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▪ Propoñeranse lecturas especializadas e interdisciplinares, por entroncar con outras materias, como 

poden ser: xeografía, historia da arte, ciencias e bioloxía, matemáticas, física e química... Tales 

como poden ser: lecturas  e interpretación de mapas xeográficos, explicando as escalas a que están, 

así como as lendas e simboloxías e a interpretación das curvas de nivel; lecturas e análise de obras 

de arte, tanto pictóricas, escultóricas, arquitectónicas ou de deseño; lectura e interpretación de 

debuxos e gráficos  relativos a temas relacionados coas  ciencias e a bioloxía; lectura e 

interpretación de gráficos e esquemas matemáticos, estadísticos, físicos ou químicos, etc; sacados 

de diversos textos ou de internet. 

▪ Propoñeranse lecturas optativas de libros literarios, relacionados cos temas das materias que 

imparte este departamento, a realizar xeralmente fora das horas lectivas, dando ao efecto unha 

relación de libros para cada un dos ciclos da E.S.O.  

 

11.3.- APORTACIÓNS AO PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA                                                       

COMUNICACIÓN. 

 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos 1º, 3º e 4º  da E.S.O., e a materia de 

Debuxo Técnico nos cursos de 1º e 2º de Bacharelato, tratarán de fomentar o uso e aplicación das 

tecnoloxías da información e da comunicación, tanto na casa, facendo dende a materia, propostas que 

os alumnos que conten con equipos informáticos propios e con conexión a Internet, as poidan realizar, 

así como no centro, na aula de informática do mesmo; e no caso de 1º da E.S.O., na aula Abalar cos 

ordenadores correspondentes á mesma. A materia tratará de introducir as TICs como recurso 

metodolóxico e pedagóxico, na medida que constituirá unha ferramenta de ensino-aprendizaxe, 

información, comunicación e intercambio de ideas e experiencias. As TICs tamén proporcionarán ao 

alumnado ferramentas informáticas para a realización de actividades individuais ou en grupo que 

estimulen a imaxinación e a creación artística, o deseño, o debuxo técnico e a edición con medios 

audiovisuais; para que se familiaricen cos rudimentos deste tipo de aplicacións e descubran ou reforzen 

aprendizaxes recollidas no currículo. Empregar a rede como fonte de recursos, información e 

comunicación. 

O traballo terá unha dobre vertente: 

▪ Propostas de traballos que fomenten habilidades para buscar, obter, procesar de modo selectivo e 

crítico, e comunicar información, para transformala en coñecemento, e que os propios libros de 

texto que se utilizarán, propoñen desde as súas unidades didácticas ou temas, marcando páxinas 

web de consulta e conexións ao seu libro dixital, tanto de temas específicos relacionados cos temas, 

como de museos virtuais, como de proposición de exercicios de distintos tipos: xeométricos, 

compositivos, plásticos, visuais, audiovisuais, etc. Intentarase incorporar diferentes habilidades que 

van dende o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, 

incluíndo a utilización das mencionadas tecnoloxías, como un elemento importante mais, para 

informarse, aprender e comunicarse. 

▪ Proposta de traballos e prácticas propios da materia, como: de creación artística (debuxo, cor, 

composición), de deseño gráfico e publicidade (realización de logotipos, anagramas, imaxe 

corporativa, carteis e maquetación), de debuxo técnico (realización de exercicios técnicos de 

xeometría plana, sistemas diédrico, de planos cotados, axonométrico e cónico…), creación 

multimedia e audiovisual;  a realizar con programas informáticos específicos de debuxo, deseño, de 

retoque fotográfico, de edición de vídeo,  tanto vectoriais como de mapas de bits e que os propios 

libros de texto que se utilizarán especifican, tales como: Paint, Photoshop, Freehand, Sketch up, 

Premier, Autocad, asi como outros equivalentes de software libre. Intentaranse utilizar  sempre que 

se poida dispoñer deles, ben por poder mercalos ou por conseguilos de xeito gratuíto en Internet, e 

sempre que o profesorado da materia poida controlalos, para o que sería conveniente e necesario  a 

asistencia a cursillos sobre os mesmos. Intentando pouco a pouco e gradualmente irse facendo 

cunha pequena biblioteca de programas para traballar con eles na aula de informática do centro. 
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Farase unha sondaxe inicial para coñecer as necesidades e carencias, unha análise procesual na que se 

comproben os logros e se melloren os erros e unha análise final na que se considere o grao de 

cumprimento dos obxectivos iniciais e as melloras e correccións que fosen necesarias. 

 

11.4.- APORTACIÓNS AO PLAN DE CONVIVENCIA.                                      

 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos 1º, 3º e 4º da ESO., e a materia de 

Debuxo Técnico nos cursos de 1º e 2º de Bacharelato, que imparte o departamento de debuxo, tratarán 

de fomentar o plan de convivencia, educando en valores que propicien unha convivencia positiva e 

favorezan a adquisición das capacidades, que permitan a participación responsable na vida do centro e 

da contorna, asi como potenciará que a convivencia favoreza o estudo e o logro dos obxectivos 

académicos; ao igual que a boa marcha das actividades académicas permitirán unha convivencia 

positiva.  

Tratarase da convivencia dentro dos contidos educativos, cando sexa posible, e intentarase o 

desenvolvemento de metodoloxías cooperativas e incluso faranse actividades extraescolares, que 

fomenten a prevención anticipada de conflitos de convivencia e a resolución pacífica e educativa de 

conflitos e que favorezan as conductas positivas, asi como o espírito e a iniciativa emprendedora. 

Fomentarase e potenciarase polo tanto, a través de charlas, lecturas, traballos e vídeos a:  igualdade 

efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 

discapacidade, a loita contra o terrorismo, a xenofobia e o racismo, os valores relativos ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación, a prevención e resolución pacifica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social,  a loita contra as discriminacións por razóns de orientación 

sexual, identidade de xénero, raza, ideoloxía política, etc 

Observarase aos alumnos pouco motivados polos estudos, onde se producen os maiores desaxustes e 

conductas contrarias as normas, para tentar anticiparse aos conflitos se é posible, ou se é necesario para 

corrixilos, porque interrompen o normal funcionamento das clases e afectan negativamente ao clima de 

convivencia ou incluso deterioran material e recursos do centro, isto vese agravado no caso da aula de 

debuxo,  dado o pouco espazo co que se conta, o que fai que os alumnos esteen excesivamente xuntos, 

e tendo que ter as mesas unha a continuación da outra, sen espazo entre elas. Potenciarase tamén o 

cumprimento dos dereitos e deberes, dos membros da comunidade educativa, asi como as actitudes  

positivas e o cumprimento das  normas de funcionamento e convivencia do centro, asi como se 

contribuirá cando sexa necesario a corrixir as conductas disruptivas dos distintos individuos. 

Colaborarase asi mesmo coa vixilancia, seguimento e implementación do programa de acoso escolar. 
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

DO DEPARTAMENTO DE DEBUXO. 
 
Durante o presente curso académico 2020-2021, o Departamento de Debuxo, intentará programar e desenvolver 

as seguintes actividades complementarias e extraescolares, que se incluirán na programación xeral anual do 

centro, cos cursos da ESO e do Bacharelato, que a continuación se citan, e sempre e cando as condicións 

epidemiolóxicas melloren con relación á situación actual e as autoridades sanitarias e a dirección do centro o  

permitan, así tendo en conta os distintos cursas estas poderían ser: 

 

1º E.S.O. : 

Intentarase  levar a cabo unha saída didáctico-cultural complementaria e extraescolar, en autocar a                    

Santiago de Compostela, coa finalidade de dar a coñecer  ao alumnado o “CENTRO GALEGO DA ARTE 

CONTEMPORÁNEA”, e que vexan nel as exposicións e participen no obradoiro que nese momento teñan; así 

como intentarase tamén aproveitar esta mesma saída, para visitar na mesma cidade, o “MUSEO DO POBO 

GALEGO”, e nel ver as súas salas coas exposicións permanentes, que constitúen un conxunto ordenado e 

documentado de manifestacións diversas da cultura tradicional galega, en temas como: o mar, o campo, os 

oficios, a música, a indumentaria, o hábitat, a arquitectura e as artes plásticas. Estas visitas tamén terán por 

obxecto intentar acercar ao alumnado á realidade do feito museístico, así como a comparación e diferenciación 

dos dous tipos de museos a visitar, un cunha concepción máis tradicional, como é o Museo do Pobo Galego e  

outro menos convencional e máis cambiante como é o Museo do Centro Galego da Arte Contemporánea; 

pretendendo nos dous que o alumnado realicen contemplacións, observacións e deleite das obras artísticas 

galegas, nacionais e internacionais. Procurarase facer esta saída preferiblemente durante o terceiro trimestre do 

curso, e se as condicións sanitarias o permitiran, sendo a súa duración dunha mañá completa. 

3º  E.S.O. : 

Intentarase  levar a cabo unha saída didáctico-cultural complementaria e extraescolar, en autocar ou andando na 

cidade de A Coruña, para visitar o seu “MUSEO DE BELAS ARTES”, para ver as exposicións permanentes 

que nel teñen: gravados de Goya, pinturas e esculturas dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, tanto galegas, 

españolas como internacionais. Logo aproveitarase esta saída para visitar tamén na mesma cidade o  “MUSEO 

DA FUNDACIÓN PEDRO BARRIE DA MAZA” para ver as exposicións de arte contemporánea que nese 

momento teñan e participar no obradoiro que se organize con motivo das mesmas. Estas visitas tamén terán por 

obxecto intentar acercar ao alumnado á realidade do feito museístico, nas súas dúas vertentes, unha máis clásica 

e convencional, como son as exposicións permanentes do  Museo de Belas Artes, e outra máis cambiante e 

menos convencional, como son as exposicións de arte contemporánea do Museo da Fundación Pedro Barrie de 

la Maza. Pretendendo nos dous casos que o alumnado realice a contemplación, observación e deleite das obras 

artísticas. Procurarase facer esta saída preferiblemente durante o terceiro trimestre do curso, e se as condicións 

sanitarias o permitiran, sendo a súa duración dunha mañá completa.  

4º  E.S.O. : 

Intentarase  levar a cabo unha saída didáctico-cultural complementaria e extraescolar, en autocar ou andando na 

cidade de A Coruña, para visitar o  “MUSEO DA FUNDACIÓN LUIS SEOANE”, para ver a exposición 

permanente do mesmo, así como as exposicións temporais que nese momento teñan e participar nos obradoiros 

que como consecuencias das mesmas podan existir. Logo aproveitarase esta saída para visitar tamén na mesma 

cidade ás exposicións que teñan no “MUSEO DA FUNDACIÓN DA ABANCA”. Ambas visitas terán por 

obxecto acercar ao alumnado a realidade do feito museístico, peculiar innovador e cambiante dos museos da arte 

contemporánea; así como que o alumnado contemple, observe e se deleite coas obras galegas, nacionais e 

internacionais. Intentarase levar a cabo esta saída preferiblemente durante o terceiro trimestre do curso, e se as 

condicións sanitarias o permitiran, sendo a súa duración dunha mañá completa.  

1º e 2º DE BACHARELATO: 

Intentarase  levar a cabo unha saída didáctico-cultural complementaria e extraescolar, andando na cidade de A 

Coruña, para visitar o  MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía), en colaboración con outros 

departamentos de ciencias, como pode ser o de Física e Química, ou o de Tecnoloxía, para acercar ao alumnado 

da materia de Debuxo Técnico a temas relacionados co mundo das ciencias e da tecnoloxía, dos que o Debuxo 

Técnico en moitas ocasión é a ferramenta para a representación e comunicación de ideas, deseños e proxectos 
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nesos ámbitos. Intentarase levar a cabo esta saída preferiblemente durante o terceiro trimestre do curso, e se as 

condicións sanitarias o permitiran.  

 NOTA: Todas as saídas extraescolares citadas son susceptibles de variacións  cronolóxicas en función da 

dispoñibilidade dos centros e institucións a visitar e terán unha duración máxima dun día lectivo. As veces 

poderán facerse en colaboración con outros departamentos, para reducir o coste das mesmas, compartindo 

autobús, cando este sexa necesario. 

Ademais de todo o exposto anteriormente neste apartado, incentivarase ao alumnado para participar nas diversas 

actividades-concurso relacionadas directa ou indirectamente coas materias impartidas, facilitando ao alumnado 

interesado, convocatorias, bases e inscricións; para así fomentar a atracción cara ás materias e cara a todo o que 

estas conleven, tanto no mundo da arte plástica, visual, audiovisual, como na que abarca os distintos campos do 

deseño, e en particular o deseño técnico industrial ou arquitectónico. 

 

Tamén se as condición sanitarias relativas ao coronavirus o permiten, se realizará a execución do mural que 

gañou o concurso realizado o pasado curso, para a realización dun mural conmemorativo do 50 aniversario do 

centro. Inda que neste ano vese moi difícil, que as condicións sanitarias o permitan. 

13.- DATOS DO DEPARTAMENTO. 

O corpo docente do Departamento de Debuxo, deste centro está formado polo profesor e xefe do departamento, 

José Mª Bregua López, e pola profesora tamén deste departamento, Celia Pazos Seoane,  que impartirá a materia 

de Educación Plástica, Visual e Audiovisual en 1º da ESO, e nos grupos de PMAR, C e D de 3º da ESO. Os 

citados profesores impartirán a súa docencia relativa ao Departamento de Debuxo nas seguintes materia, cursos 

e grupos:  

 

MATERIA CURSO GRUPO PROFESOR 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 1º ESO A Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 1º ESO B Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 1º ESO C Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 1º ESO D Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 1º ESO E Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 3º ESO A José Mª Bregua López 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 3º ESO PMAR Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 3º ESO B José Mª Bregua López 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 3º ESO C Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 3º ESO D Celia Pazos Seoane 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 4º ESO OPTATIVA José Mª Bregua López 

Debuxo Técnico I 1º BACH OPTATIVA José Mª Bregua López 

Debuxo Técnico II 2º BACH OPTATIVA José Mª Bregua López 

 

 

14.- REFERENCIAS NORMATIVAS. 

A presente programación para a materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, nos cursos de 1º, 3º e 4º 

da ESO, e para a materia de Debuxo Técnico de 1º e 2º de Bacharelato, faise tendo en conta as seguintes 

normativas: 

▪ Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 

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

▪ Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 
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▪ Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos 

e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE 

do 29). 

▪ Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

▪ Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica 

de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se 

regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

▪ A Orde EFP/5,1/2020, do 20 de xuño, pola que se publican acordos da Conferencia Sectorial de Educacion, 

para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020/2021 establece que as administracions educativas 

adoptaran as medidas que correspondan para dar resposta a posibles alteracions das actividades lectivas 

presenciais. 

▪ Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación 

infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

▪ Orde do 13 de xullo do 2016. Ampliación de materias de libre configuración.  

▪ Real Decreto Lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de 

implantación da Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

▪ Orde do 3 de agosto do 2017. Pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica 

de elección para os centros docentes, na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria, e se regula o seu 

currículo e a súa oferta.. 

▪ Orde do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do 

Bacharelato, establecido no Decreto 86/2015 do 25 de xullo, para os centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

 

      

                                                                           A Coruña,  2 de outubro do 2020.     

    

 

 

 

                                                                                  José Mª Bregua López. 

                                                                                  Xefe do departamento. 


