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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Identificar os elementos configuradores da imaxe. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e 
producións gráfico plásticas propias e alleas. 

Experimentar coas variacións formais do punto, o plano e a liña. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

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

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.). 

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

 

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

Experimentar coas cores primarias e secundarias. 
.Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores 
complementarias. 

 

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

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

 

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

Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. 
 Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais e 
táctiles, para crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 
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. 

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

 
Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 
Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 
Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

 
Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de adecuadamente.  Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas 
Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a liña e o plano. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 
Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o cartabón, despois de repasar 
previamente estes conceptos. 

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

Utilizar o compás, realizando exercicios variados para familiarizarse con esta ferramenta. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e 
o triángulo equilátero que se posibilita. 

 Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de ángulos agudos, rectos e 
obtusos. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás. 
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Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando medidas de segmentos coa 
regra ou utilizando o compás. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. 

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

Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra 
e cartabón 

Estudar as aplicacións do teorema de Thales. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 

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

Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

Coñecer os tipos de cuadriláteros. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 

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

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

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 
A 1ª Ava calificouse según estos procedementos 
-Nun 55% a nota será o resultado das actividades realizadas na clase: fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  

-As probas escritas terán un peso dun 30%. 

-As competencias e valores básicos completaran a nota cunha Aportación dun 15%. 

A 2ª Ava calificouse según estos procedementos 
-Nun 85% a nota será o resultado das actividades realizadas na clase: fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  

-As competencias e valores básicos completaran a nota cunha Aportación dun 15%. 

A 3ª Ava calificase según estos procedementos 
Nun 100% a nota será o resultado da media aritmética das actividades realizadas on line na Aula Virtual do Instituto:  
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  

 

 

Instrumentos: 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

-Láminas 
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-Probas de exame 

-Observación directa na aula: traballo diario, interés e participación,  asistencia, organización, colaboración 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Láminas 

Cualificación final 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso obterase por media aritmética das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación, no caso de que o 
alumn@ non participara nas actividades da 3ª avaliación. No caso de que o alumn@ participara nas actividades da 3ª 
avaliación a súa calificación verase incrementada  o valor resultante do 20% aplicado a calificación obtida polo alumn@ na 3ª  
avaliación 

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Se as circunstancias permiten probas presenciais: 
 
Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar un exame teórico 
práctico(50% dos exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis específicos) e 

entregar os traballos propostos polo profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os 

materiais necesarios para resolver a proba. 

         -Exame: 50 

-Traballos: 50% 

Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis puntos nesta proba. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 
Criterios de avaliación: 
O alumnado de materia pendente, será avaliado polo profesor do curso no que está matriculado este curso académico, e será 
valorado polos   traballos e exercicios que foi realizando  durante o actual curso académico. No caso de non cursar este curso a 
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mesma materia que ten pendente, será avaliado polo Xefe de Departamento. 
Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 
consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos mínimos  para a superación da materia. Sendo imprescindible a 
súa elaboración e realización aceptable.  

 

 
Criterios de cualificación: 
A calificación destes alumnos obterase o 100%, como media aritmética da puntuación obtida nas láminas, que lle foron 
entregadas polo membro do departamento ao que lle correspondía a valoración da evolución dos  alumnos referidos. 

 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-Exercicios 

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

Actividades  

 
Realización de láminas elaboradas de xeito creativo polos alumnos, pero baseadas nun estilo artístico e tomando como 
referente  un  pintor/a destacado dese movemento. 
Proponse unha lámina por semana. 
É unha actividade que engloba conceptos de repaso e reforzo do que se traballou no período presencial e mantén ao 
alumn@ incorporado a aprendizaxe continua. 
O tratarse de actividades globalizadoras, que desenvolven aprendizaxes   e competencias imprescindibles, tamén 
permite o profesor utilizalas como actividades de recuperación . 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 
O contacto co alumnado faise a través da Aula Virtual do Centro e tamén a través do correo de contacto co 
correspondente profesor do Departamento. 
O alumno recibe as tarefas de  repaso,reforzo e recuperación coas correspondentes explicacións, para a súa realización, 
a través destes medios. 
Tamén  utilízanse estas canles para a corrección dos exercicios, explicacións e comentarios co alumnado. 

Materiais e recursos 
 
Power points, audios, ficheiros adxuntos, webs. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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. 

Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas. 
Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo desde 
a idea inicial ata a execución definitiva. 
 

Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe. 
Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos 

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

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. 
Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas 
sinxelas. 

Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas 

secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; colaxe. 

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

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

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

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

Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 
Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. 
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Coñecer lugares xeométricos e definilos. 
Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

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

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

Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado.  Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

Estudar os conceptos de simetrías, xiros e translacións aplicándoos ao deseño 
de composicións con módulos. 

Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación  

Avaliación 

 
Procedementos: 
 
A 1ª Ava calificouse según estos procedementos 
Nun 55% a nota será o resultado das actividades realizadas na clase: fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  

As probas escritas terán un peso dun 30%. 

As competencias e valores básicos completaran a nota cunha Aportación dun 15%. 

 
A 2ª Avaliación calificouse según estos procedementos 
Nun 85% a nota será o resultado das actividades realizadas na clase: fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  

-As competencias e valores básicos completaran a nota cunha Aportación dun 15%. 

 

A 3ª Ava calificase según estos procedementos 
Nun 100% a nota será o resultado da media aritmética das actividades realizadas on line na Aula Virtual do Instituto:  
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  
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Instrumentos: 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

-Láminas 

-Probas de exame 

-Observación directa na aula: traballo diario, interés e participación,  asistencia, organización, colaboración 

DURANTE O PERIODO NON PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Lámina 

Cualificación final 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso obterase por media aritmética das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación, no caso de que o 
alumn@ non participara nas actividades da 3ª avaliación. No caso de que o alumn@ participara nas  

actividades da 3ª avaliación a súa calificación verase incrementada  o valor resultante do 20% aplicado a calificación obtida 
polo alumn@ na 3ª avaliación 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Se as circunstancias permiten probas presenciais: 
 
Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar un exame teórico 
práctico (50% dos exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis específicos) e 

entregar os traballos propostos polo profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os 

materiais necesarios para resolver a proba. 

        -Exame: 50 
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-Traballos: 50% 

Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis puntos nesta proba. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 
Criterios de avaliación: 
 
O alumnado de materia pendente, será avaliado polo profesor do curso no que está matriculado este curso académico, e será 
valorado polos   traballos e exercicios que foi realizando  durante o actual curso académico. No caso de non cursar este curso a 
mesma materia que ten pendente, será avaliado polo Xefe de Departamento. 
Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 
consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos mínimos  para a superación da materia. Sendo imprescindible 
a súa elaboración e realización aceptable.  
 
 
 

 
Criterios de cualificación: 
 
A calificación destes alumnos obterase o 100%, como media aritmética da puntuación obtida nas láminas, que lle foron 
entregadas polo membro do departamento ao que lle correspondía a valoración da evolución dos  alumnos referidos. 
 

 

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

Actividades  
 
Realización de láminas elaboradas de xeito creativo polos alumnos, pero baseadas nun estilo artístico e tomando como 
referente  un  pintor/a destacado dese movemento. 
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Proponse unha lámina por semana. 
É unha actividade que engloba conceptos de repaso e reforzo do que se traballou no período presencial e mantén ao 
alumn@ incorporado a aprendizaxe continua. 
O tratarse de actividades globalizadoras, que desenvolven aprendizaxes   e competencias imprescindibles, tamén permite 
o profesor utilizalas como actividades de recuperación . 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 
O contacto co alumnado faise a través da Aula Virtual do Centro e tamén a través do correo de contacto co 
correspondente profesor do Departamento. 
O alumno recibe as tarefas de  repaso,reforzo e recuperación coas correspondentes explicacións, para a súa realización, 
a través destes medios. 
Tamén  utilízanse estas canles para a corrección dos exercicios, explicacións e comentarios co alumnado. 
 

Materiais e recursos 
 
Power points, audios, ficheiros adxuntos, webs. 
 

2. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Correo electrónico, TokApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
  

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

B1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da 
linguaxe plástica e visual. 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diferentes 
soportes e técnicas, tanto analóxicas coma dixitais, valorando o esforzo de 
superación que supón o proceso creativo. 

 

B1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as técnicas con precisión. 

B1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe. 

▪ B1.3. Elixir os materiais e as técnicas máis axeitadas para elaborar unha 
composición sobre a base duns obxectivos prefixados e da autoavaliación 
continua do proceso de realización. 

▪ EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de 
proxectos artísticos. 

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

▪ B1.4. Realizar proxectos plásticos que comporten unha organización de forma 
cooperativa, valorando o traballo en equipo coma fonte de riqueza na 
creación artística. 

▪ EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á 
produción de proxectos persoais e de grupo. 

▪ 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. 

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. 

▪ 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. 
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▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para 
levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño. 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o 
realizado por compañeiros e compañeiras. 

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. 

▪ 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. 

▪ EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe 
gráfico-plástica. 

▪ EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de 
creación. 

▪ 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. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación  

Avaliación 

 
Procedementos: 
 
A 1ª Ava calificouse según estos procedementos 
Nun 55% a nota será o resultado das actividades realizadas na clase: fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  

As probas escritas terán un peso dun 30%. 

As competencias e valores básicos completaran a nota cunha Aportación dun 15%. 

 
A 2ª Avaliación calificouse según estos procedementos 
Nun 85% a nota será o resultado das actividades realizadas na clase: fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  

-As competencias e valores básicos completaran a nota cunha Aportación dun 15%. 

 

A 3ª Ava calificase según estos procedementos 
Nun 100% a nota será o resultado da media aritmética das actividades realizadas on line na Aula Virtual do Instituto:  
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade.  
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Instrumentos: 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

-Láminas 

-Probas de exame 

-Observación directa na aula: traballo diario, interés e participación,  asistencia, organización, colaboración 

DURANTE O PERIODO NON PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Lámina 

Cualificación final 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso obterase por media aritmética das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación, no caso de que o 
alumn@ non participara nas actividades da 3ª avaliación. No caso de que o alumn@ participara nas  

actividades da 3ª avaliación a súa calificación verase incrementada  o valor resultante do 20% aplicado a calificación obtida 
polo alumn@ na 3ª avaliación 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Se as circunstancias permiten probas presenciais: 
 
Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar un exame teórico 
práctico (50% dos exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis específicos) e 

entregar os traballos propostos polo profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os 

materiais necesarios para resolver a proba. 

        -Exame: 50 
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-Traballos: 50% 

Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis puntos nesta proba. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 
Criterios de avaliación: 
 
O alumnado de materia pendente, será avaliado polo profesor do curso no que está matriculado este curso académico, e será 
valorado polos   traballos e exercicios que foi realizando  durante o actual curso académico. No caso de non cursar este curso a 
mesma materia que ten pendente, será avaliado polo Xefe de Departamento. 
Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 
consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos mínimos  para a superación da materia. Sendo imprescindible 
a súa elaboración e realización aceptable.  
 
 
 

 
Criterios de cualificación: 
 
A calificación destes alumnos obterase o 100%, como media aritmética da puntuación obtida nas láminas, que lle foron 
entregadas polo membro do departamento ao que lle correspondía a valoración da evolución dos  alumnos referidos. 
 

 

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

Actividades  
 
Realización de láminas elaboradas de xeito creativo polos alumnos, pero baseadas nun estilo artístico e tomando como 
referente  un  pintor/a destacado dese movemento. 
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Proponse unha lámina por semana. 
É unha actividade que engloba conceptos de repaso e reforzo do que se traballou no período presencial e mantén ao 
alumn@ incorporado a aprendizaxe continua. 
O tratarse de actividades globalizadoras, que desenvolven aprendizaxes   e competencias imprescindibles, tamén permite 
o profesor utilizalas como actividades de recuperación . 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 
O contacto co alumnado faise a través da Aula Virtual do Centro e tamén a través do correo de contacto co 
correspondente profesor do Departamento. 
O alumno recibe as tarefas de  repaso,reforzo e recuperación coas correspondentes explicacións, para a súa realización, 
a través destes medios. 
Tamén  utilízanse estas canles para a corrección dos exercicios, explicacións e comentarios co alumnado. 
 

Materiais e recursos 
 
Power points, audios, ficheiros adxuntos, webs. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Correo electrónico, TokApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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6. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Valorar a importancia do debuxo como ferramenta do pensamento e fin en si 
mesmo, a través da historia da arte, no proceso creativo, con fins artísticos, 
tecnolóxicos ou científicos. 

Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, as súas aplicacións e as súas 
manifestacións a través da historia e na actualidade, co estudo e a observación de 
obras e artistas significativos/as. 
 
 

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

Amosar unha actitude autónoma e responsable, respectando as producións 
propias e alleas, así como o espazo de traballo e as pautas indicadas para a 
realización de actividades, achegando á aula todos os materiais necesarios. 

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. 
Amosa unha actitude autónoma e responsable, respectando o traballo propio e 
alleo. 

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

Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando volume, movemento, 
espazo e sensacións subxectivas. 
Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica ou expresiva, 
atendendo á comprensión da súa estrutura interna. 

Empregar a liña para a configuración de formas e transmisión de 
expresividade 

Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 
Describe graficamente as formas atendendo ás súas proporcións, relacionándoas con 
formas xeométricas simples. 

Representar o volume de obxectos e espazos tridimensionais mediante a 

técnica do claroscuro 
Representa o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico-plásticas 
mediante valores lumínicos. 

Valorar a influencia da luz como configuradora de formas e o seu valor 
expresivo. 

Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto acromáticos como 
cromáticos, e explicar verbalmente eses valores en obras propias e alleas. 

Coñecer e aplicar os fundamentos teóricos sobre a cor e as relacións 
cromáticas, tanto na expresión gráfico-plástica como na análise de diversas 
manifestacións artísticas. 

Aplica a cor seguindo as dimensións desta (valor-luminosidade, saturación-
intensidade e croma-ton) na representación de composicións e formas naturais e 
artificiais. 
Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica persoal. 
Analiza o uso da cor observando as producións artísticas de referencia en todas as 
súas manifestacións. 



 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación  

Avaliación 

 
Procedementos: 

A 1ª Ava calificouse según estos procedementos: 

Nun 50% a nota será o resultado das actividades realizadas en clase, fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade. 

Nun 10%  a nota valorará a adquisición de Competencias e valores básicos. 

 Completarase a nota con un exame 40%. 

 

A 2ª Ava calificouse según estos procedementos: 

 Nun 85% a nota será o resultado das actividades realizadas en clase, fichas do caderno e exercicios propostos polo 
profesor. Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade. 

Nun 15%  a nota valorará a adquisición de Competencias e valores básicos. 

 

A 3ª Ava calificase según estos procedementos: 

100% media aritmética das actividades realizadas polo alumno  on line na Aula Virtual do Instituto. 
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Instrumentos: 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

-Probas Prácticas 

-Observación directa na aula: traballo diario, interés e participación,  

   asistencia, organización, colaboración 

-Debates e coloquios 

DURANTE O PERIODO  NON PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

 

Cualificación final 

 
A calificación final do curso obterase por media aritmética das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación, no caso de que o 
alumn@ non participara nas actividades da 3ª avaliación. No caso de que o alumn@ participara nas actividades da 3ª 
avaliación a súa calificación verase incrementada  o valor resultante do 20% aplicado a calificación obtida polo alumn@ na 3ª 
avaliación 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Se as circunstancias permiten probas presenciais: 
Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar un exame teórico-práctico e entregar os traballos propostos polo 
profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os materiais necesarios para resolver a proba. 
-Exame: 50%(50% dos exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis específicos). 
-Traballos: 50% 
Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis puntos nesta proba. 
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Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
O alumnado de materia pendente, será avaliado polo profesor do curso no que está matriculado este curso académico, e será 
valorado polos   traballos e exercicios que foi realizando  durante o actual curso académico. No caso de non cursar este curso a 
mesma materia que ten pendente, será avaliado polo Xefe de Departamento. 
Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 
consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos mínimos  para a superación da materia. Sendo imprescindible 
a súa elaboración e realización aceptable.  
 
 
 

 
Criterios de cualificación: 
O alumno demostrará a obtención dos contidos mínimos da materia pendente mediante a realización de traballos propostos 
polo Departamento.  O 100% da súa nota obterase como media aritmética do traballo realizado . 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Exercicios 
Láminas 
Probas prácticas 

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

Actividades  

Os exercicios propostos son globalizadores ( desenvolven aprendizaxes   e competencias  imprescindibles), parten 
dunha obra de arte onde o alumno fai un estudo do autor, o estilo pictórico e a composición. Fai unha 
reinterpretación da mesma con técnica libre e propón diseños de merchandising inspirados na obra 
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Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

      O contacto co alumnado faise a través da Aula Virtual do Centro e tamén a través do correo de contacto co 
correspondente profesor do Departamento. 

       O alumno recibe as tarefas de  repaso,reforzo e recuperación coas correspondentes explicacións para a súa 
realización a través destes medios. 
Tamén se utilizan estas canles para a corrección dos exercicios, explicacións e comentarios co alumnado. 
 

Materiais e recursos 
 
Power points, audios, ficheiros adxuntos, webs. 
 

6. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Correo electrónico, TokApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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7. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
  

B1.1. Desenvolve a destreza debuxística con distintos niveis de iconicidade DA2.B1.1.1. Interpreta e aplicaformas ou obxectos atendendo a diversos graos de 

iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e segundo as súas funcións 

comunicativas (ilustrativas, descritivas, ornamentais ou subxectivas). 

B1.2. Interpretar unha forma ou un obxecto segundo as súas intencións 

comunicativas.. 

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das formas naturais e artificiais discriminando 

o esencial das súas características formais, mediante a execución gráfica e a 

discusión verbal e escrita. 

B2.1. Desenvolver a capacidade de representación das formas mediante a 

memoria e a retentiva visual.. 

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas mediante a percepción visual e táctil 

atendendo ás súas características formais esenciais. 

B2.2. Elaborar imaxes con distintas funcións expresivas utilizando a 

memoria e a retentiva visual.   

DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores subxectivos mediante a representación 

de composicións figurativas e abstractas de formas e cores(funcións expresivas). 

DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos creativos de memorización e retentiva para 

procurar distintas representacións mediante valores lumínicos, cromáticos e 

compositvos, dun mesmo obxecto ou composición.. 

B2.3. Investigar sobre a expresividade individual, coa linguaxe propia da 

expresión gráfico-plástica. 

DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e escrita, individual e colectivamente, obras 

propias ou alleas, atendendo aos seus valores subxectivos. 

B3.1. Representar gráficamente con diferentes niveis de iconicidade, as 

formas, illadas ou nunha composición, o contorno inmediato, interiores e 

exteriores, expresando as características espaciais e de proporcionalidade, e 

valores lumínicos e cromáticos.. 

DA2.B3.1.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 

DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un elemento de estudo gráfico e elabora 

composicións cromáticas e lineais, atendendo ás variacións formais segundo o punto 

de vista. 

DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados ou nun contorno coñecendo os aspectos 

estruturais da forma, a posición e o tamaño dos seus elementos. 
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B4.1. Analizar as relacións de proporcionalidade da figura humana.. DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana como un elemento de estudo gráfico e 

expresivo, mediante a observación e a reflexión de obras propias e alleas. 

DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana atendendo ás súas relacións de 

proporcionalidade mediante a observación do natural ou con modelos estáticos. 

B4.2. Representar a figura humana e o seu contorno, identificando  

asrelacións de proporcionalidade entre o conxunto e as súas partes.. 

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana atendendo á expresión global das formas 

que a compoñen e á articulación e a orientación da estrutura que a define.. 

B4.3. Experimentar cos recursos gráfico-plásticos para representar o 

movemento e a expresividade da figura humana. 

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar o movemento da figura humana de 

forma gráfico-plástica aplicando diferentes técnicas. 

 DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos procedementos gráficoplásticos e diversas 

funcións expresivas coa figura humana como suxeito. 

B5.1. Coñecer e aplicar as ferramentas dixitais de debuxo e as súas aplicacións 

na creación gráficoplástica.. 

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas do debuxo artístico dixital utilizando as 

TIC en procesos creativos.. 

B5.2. Valorar a importancia do debuxo como ferramenta do pensamento e do 

coñecemento da súa terminoloxía, dos materiais e dos procedementos para 

desenvolver o proceso creativo con fins artísticos, tecnolóxicos ou científicos, 

así como as posibilidades das TIC. 

DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo artístico nos procesos proxectivos 

elaborando proxectos conxuntos con outras disciplinas artísticas ou non do mesmo 

nivel ou externos. 

DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e autonomía nos procesos artísticos, propondo 

solucións gráficoplásticas que afiancen o seu desenvolvemento persoal e a súa 

autoestima. 

DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as posibilidades do debuxo artístico nas 

ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e científicas con exemplos claros e contacto 

directo con artistas, deseñadores/as, científicos/as e técnicos/as. 

DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxía específica en 

postas en común dos seus proxectos individuais ou colectivos, fomentando a 

participación activa e a crítica construtiva. 
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DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos 

para representar e expresarse en relación ás linguaxes gráfico-plásticas. 

B5.3. Amosar unha actitude autónoma e responsable, respectando as 

producións propias e alleas, así como o espazo de traballo e as pautas 

indicadas para a realización de actividades, achegando á aula todos os 

materiais necesarios. 

DA2.B5.3.1. 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. 

  



 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación  

Avaliación 

 
Procedementos: 

A 1ª Ava calificouse según estos procedementos: 

Nun 90% a nota será o resultado das actividades realizadas en clase, fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade. 

Nun 10% a nota valorará a adquisición de Competencias e valores básicos. 

  

A 2ª Ava calificouse según estos procedementos: 

 Nun 90 % a nota será o resultado das actividades realizadas en clase, fichas do caderno e exercicios propostos polo 
profesor. Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a creatividade. 

Nun 10% a nota valorará a adquisición de Competencias e valores básicos. 

 

A 3ª Ava calificase según estos procedementos: 

100% media aritmética das actividades realizadas polo alumno  on line na Aula Virtual do Instituto. 

 

 

Instrumentos: 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 
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-Probas Prácticas 

-Observación directa na aula: traballo diario, interés e participación,  

   asistencia, organización, colaboración 

-Debates e coloquios 

DURANTE O PERIODO NON PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

 

Cualificación final 

 
A calificación final do curso obterase por media aritmética das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Se as circunstancias permiten probas presenciais: 
Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar un exame teórico-práctico e entregar os traballos propostos polo 
profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os materiais necesarios para resolver a proba. 
-Exame: 50%(50% dos exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis específicos). 
-Traballos: 50% 
Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis puntos nesta proba. 
 

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

Actividades  
 
Os exercicios propostos son globalizadores ( desenvolven aprendizaxes   e competencias  imprescindibles), parten 
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dunha obra de arte onde o alumno fai un estudo do autor, o estilo pictórico e a composición. Fai unha 
reinterpretación da mesma con técnica libre e propón diseños de merchandising inspirados na obra 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

     
       O contacto co alumnado faise a través da Aula Virtual do Centro e tamén a través do correo de contacto co 

correspondente profesor do Departamento. 
       O alumno recibe as tarefas de  repaso,reforzo e recuperación coas correspondentes explicacións para a súa 

realización a través destes medios. 
Tamén se utilizan estas canles para a corrección dos exercicios, explicacións e comentarios co alumnado. 
 

Materiais e recursos 
 
Power points, audios, ficheiros adxuntos, webs. 
 

8. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Correo electrónico. TokApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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 
una figura de análise elaborada previamente. 

Deseña modifica ou reproduce formas baseadas en redes modulares cadradas coa 
axuda do escuadro e o cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 
Determina coa axuda de regra e compás os princiais lugares xeométricos de 
aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba gráficamente o 
cumprimento das condicións establecidas. 
Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e polígonos 
coas súas propiedades, e identifica as súas aplicación. 
Comprende as relación métricas dos ángulos da circunferencia e o círculo, 
describe as súas propiedades e identifica as súas posibles aplicación. 
resolve triángulos coa auda 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 plígonos analizando as relación 
métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, 
itinerario ou relación 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 requerida. 
 

 

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 gráficamente a construcción auxiliar 
utilizada. 

Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, centros e radios 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. 
Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras 
planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia, 
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indicando gráficamente a construcción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

 

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. 

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. 
Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, debuxando a man alzada as 
súas vistas principais no sistema de proxección ortogonal establecido pla 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. 

 

Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de pezas reais ou 
definidas polas súas proxección ortogonais, seleccionando axonometría 
axeitada ao propósito da representación, dispondo a posición dos eixes en 
función das caras que se desexen amosar e utilizando os coeficientes de 
redución. 

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 ovalos 
en lugar de elipses, simplificando o seu trazado. 
Realiza perspectivas cabaleira  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  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. 

Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en 
función de 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. 
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 Valorar a normalización como convencionalismo para a comunicación 

universal que permite simplificar os métodos de producción, asegurar a 

calidade dos productos, posibilitar a súa distribución e garantir a súa 

utilización polo destinatario final. 

B3.2 Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas 
cos principios xerais de representación, formatos, escalas, acotación 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 elaboración de bosquexos.. 

Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO, e 
relaciona as especificas 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 acotación. 
Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos representados utilizando 
escalas normalizadas. 
Representa pezas e elementos industriais ou de construcción aplicando as normas 
referidas aos principais métodos de proxección ortográficos, seleccionando as 
vistas imprescindibles para a súa definición dispoñéndoas axeitadamente e 
diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas e ocultas. 
Acouta pezas industriais sinxelas identificando as cotas necesarias para a súa 
correcta definición. 
 

 
  
 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 
A 1ª Ava calificouse según estos procedementos: 
A nota final de cada avaliación será o resultado das probas escritas 90% e as competencias e valores básicos 10%. 

A 2ª Ava calificouse según estos procedementos: 
A nota final de cada avaliación será o resultado das probas escritas 90% e as competencias e valores básicos 10%. 

A 3ª Ava calificase según estos procedementos: 
100% media aritmética das actividades realizadas polo alumno  on line na Aula Virtual do Instituto. 

 

 
Instrumentos: 
DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

-Probas de exame 

-Probas Prácticas 

-Observación directa na aula: traballo diario, interés e participación,  

   asistencia, organización, colaboración 

-Debates e coloquios 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso obterase por media aritmética das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación, no caso de que o 
alumn@ non participara nas actividades da 3ª avaliación. No caso de que o alumn@ participara nas actividades da 3ª avaliación 
a súa calificación verase incrementada  o valor resultante do 20% aplicado a calificación obtida polo alumn@ na 3ª avaliación 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Se as circunstancias permiten probas presenciais: 
A proba (exame) constará de exercicios referidos aos contidos impartidos durante o curso (50% dos exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e 

o outro 50% versará sobre contidos máis específicos). É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os materiais necesarios para resolver a 

proba.Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis puntos nesta proba. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
O alumnado de materia pendente, será avaliado polo profesor do curso no que está matriculado este curso académico, e será 
valorado polos   traballos e exercicios que foi realizando  durante o actual curso académico. No caso de non cursar este curso a 
mesma materia que ten pendente, será avaliado polo Xefe de Departamento. 
Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 
consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos mínimos  para a superación da materia. Sendo imprescindible a 
súa elaboración e realización aceptable.  
 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
O alumno demostrará a obtención dos contidos mínimos da materia pendente mediante a realización de traballos propostos 
polo Departamento.  O 100% da súa nota obterase como media aritmética do traballo realizado . 
 
 
 

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

Actividades  

 Cada semana os alumnos reciben novas actividades. Os exercicios propostos reforzan e repasan  os contidos mínimos ( 
desenvolven aprendizaxes   e competencias  imprescindibles). Xunto cas actividades envíase a teoría de referencia para a 
súa realización. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

O contacto co alumnado faise a través da Aula Virtual do Centro e tamén a través do correo de contacto co 
correspondente profesor do Departamento. 
O alumno recibe as tarefas de  repaso,reforzo e recuperación coas correspondentes explicacións para a súa realización a 
través destes medios. 
Tamén se utilizan estas canles para a corrección dos exercicios, explicacións e comentarios co alumnado. 

Materiais e recursos Power points, webs, ficheiros adxuntos. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Correo electrónico, TokApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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8. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

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

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

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

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

▪ 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. 

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

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

▪ 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. 

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

▪ 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. 

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

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

▪ DT2.B2.1.4. 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. 

▪ 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. 

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

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

▪ 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 

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

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

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

▪ 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.  

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

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

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

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 
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9. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 
A 1ª Ava calificouse según estos procedementos: 
A nota final de cada avaliación será o resultado das probas escritas 90% e as competencias e valores 

básicos 10%. 

A 2ª Ava calificouse según estos procedementos: 
A nota final de cada avaliación será o resultado das probas escritas 90% e as competencias e valores 

básicos 10%. 

 

 
Instrumentos: 
DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios 

-Probas de exame 

-Probas Prácticas 

-Observación directa na aula: traballo diario, interés e participación,  

   asistencia, organización, colaboración 

-Debates e coloquios 

DURANTE O PERIODO PRESENCIAL DO CURSO ACADÉMICO 2019/20 

-Exercicios  

 

Cualificación final 

 
A calificación final do curso obterase por media aritmética das calificacións obtidas 
na 1ª e 2ª avaliación 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as circunstancias permiten probas presenciais: 
A proba (exame) constará de exercicios referidos aos contidos impartidos durante o curso presencial 

(50% dos exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos 

máis específicos). É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os materiais necesarios para 

resolver a proba.Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis puntos nesta proba. 

10. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 
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Actividades  

 Cada semana os alumnos  reciben novas actividades. Os exercicios propostos 
reforzan e repasan  os contidos mínimos ( desenvolven aprendizaxes   e 
competencias  imprescindibles). Xunto cas actividades envíase a teoría de 
referencia para a súa realización. 
Estas actividades divídense en actividades de recuperación, repaso e reforzo e 
tamén en ampliación e preparación para a selectividade. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O contacto co alumnado faise con clases virtuais dous días á semana a través da 
plataforma Webex , tamén da Aula Virtual do Centro e tamén a través do correo 
de contacto co correspondente profesor do Departamento. 
O alumno recibe as tarefas de  repaso, reforzo e recuperación coas 
correspondentes explicacións para a súa realización a través destes medios. 
Tamén se utilizan estas canles para a corrección dos exercicios, explicacións e 
comentarios co alumnado. 

Materiais e recursos Power points, webs, ficheiros adxuntos. 

11. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Correo electrónico, TokApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


