
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 

SUPERAR A MATERIA 

1º ESO 

Diferencia os elementos básicos, punto, liña e plano 

Recoñece o punto a liña e o plano localizandos nun debuxo 

Crea composiciones rítmicas sencillas con los tres elementos 

Consigue tonalidades con utiles tradadores básicos, utilizando a liña e o plano 

Selecciona o trazo e a intensidade correcta para trasmitiren a emoción axeitada 

Recoñece as formas básicas nas que se basea unha composición propia ou allea 

Experimenta cos materiais en diversiade de composicións 

Selecciona varios materiais  para acadaren resultados gráfico –plásticos distintos 

Escala con corrección diferentes obxectos nun espacio concreto 

Acada as mezclas concretas das cores secundarias 

Realiza texturas correctamente a través de varios materiais 

Identifica correctamente as técnicas axeitadas a cada traballo plantexado 

Obten volume utilizando a técnica de degradado en figuras simples 

Utiliza de xeito correcto a técnica das témperas 

Experimenta co papel como material creativo máis ala do soporte 

Utiliza de forma creativa o papel recortado 

Utiliza a reciclaxe con fins creativos 

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. 

Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

Diferencia entre símbolo e icono na publicidade 

Crea un icono partindo dunha imaxe concreta 

Distingue símbolos de iconas. 

Debuxa un símbolo e in icono partindo dun obxecto ou situación real 

Diferencia as partes básicas dun cómic e os seus elementos constitutivos 

Identifica con claridade os elementos básicos da comunicación 

Identifica os elementos básicos da publicidade 

Coñece a utilidade da mensaxe visual 

Realiza unións básicas de puntos e liñas utilizando as reglas 

Coloca a escuadra e o cartabón correctamente para facer paralelas e perpendiculares 

Traza unha circunferencia co compás dun trazo continuo 

Realiza seis división nunha circunferencia, relacionando lados e radio 

Identifica os angulos rectos da escuadra e do cartabón y obtusos 

Identifica a liña divisoria do espazo 

Relaciona contidades númericas con cantidades xeométricas 

Traza a mediatriz dun segmento con compás 

Utiliza el trazo de paralelas con la escuadra y el cartabón 

Identifica el teorema de Thales como divisor para cualquier número de partes 

Localiza os lugares xeométricos básicos, mediatriz, centro, paralela, perpendicular. 

Identifica os triángulos según os sus lados e ángulos 

Construe un triángulo equilátero 



Localiza o circuncentro dunha circunferencia 

Debuxa un triángulo rectángulo empezando polo ángulo recto 

Identifica o cadrado, o rectángulo e o rombo 

Construe un cadrado polo procedemento de escuadra, cartabón e compás 

Clasifica os polígonos ata o octógono 

Construe un hexagono polo procedemento do compás 

 

 

3º ESO 

Realiza unha composición  creativa, sinxela seguindo as normas básicas establecida 
Escolle o método creativo máis axeitado para cada trababallo artístico 
E capáz de verbalizar as ideas previas a creación e describir o proceso creativo concreto cunha 
linguaxe clara 
Diferencia os tipos de iconicidade da imaxe i e capaz de simplificarla ata as formas básicas. 
Recoñece as mezclas de cor pigmento e cor luz  e  identificaas no formato dixital 
Diferencia as zonas de luz e sombra nos volúmenes 
Utiliza a cor de xeito armónico en calquera composición artística 
Domina o uso das técnicas de pintura básicas, lápiz, cera blanda y tempera 
Realiza un degradado uniforme  con técnicas de cor seca 
Utiliza as témperas creando pinceladas diferenciadas 
Utiliza o papel como elemento creativo máis ala do elemento soporte 
Aplica a creatividade persoal para crear composicións con papel 
Selecciona materiais de reciclaxe para utilizalos con fins artísticos 
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. 
Recoñece os elementos que deseñan as ilusión ópticas i e capaz de reproducilas en creacións 
propias 
Recoñece os elementos que deseñan as ilusión ópticas  
Reproduce ilusións ópticas en creacións propias 
Entende o proceso de repetición e aplicao para xerar movemento 
Diferencia os distintos aspectos dunha imaxe: forma, significado, simboloxía, connotacións. 
Entende o sinificado de cada aspecto de imaxe e as súas aplicación na linguaxe visual 
Coñece os planos e encuadres básicos da fotografía 
 Realiza fotografías seguindo eses coñecementos 
Participa activamente nos traballos cooperativos entendendo o proceso ordeado de realizacion e 
execución 
Entende o significado das mensaxes publicitarias sinxelas 
Deseña un anuncio sinxelo utilizando a imaxe metafórica 
Expresa opinios fundamentadas sobre una obra cinematográfica 
Elabora unha presentación dixital para complementar unha exposición 
Entende a linguaxe xeométrica i é capaz de utilizala para describiren elementos básicos 
Entende a diferencia entre polígono regular e irregular 
Construe o tríangulo e o cuadrado correctamente 
Traza co compás duas circunferencias que se cortan nun punto co procedemento xeométrico 
correcto 
Resolve os procedementos básicos de tanxencias co procedemento xeométrico correcto 
Construe un óvalo regular coñecendo o diámetro maior co procedemento xeométrico correcto 
Constrúe un ovoide coñecido o seu diámetro co procedemento xeométrico correcto 
Constrúe correctamente espirais de dos centros 
Representa correctamente o procedemento de  xiro e simetría 
Debuxa un prisma identificando as súas proxeccións co procedemento xeométrico correcto 
Construe a perspectiva cabaleira dun cubo co procedemento xeométrico correcto 
Construe os eixes isométricos utilizando a escuadra e o cartabón co procedemento xeométrico 
correcto 

 



 

4º ESO 

Realiza unha composición  creativa, sinxela seguindo as normas básicas establecida 
Escolle o método creativo máis axeitado para cada trababallo artístico 
E capáz de verbalizar as ideas previas a creación e describir o proceso creativo concreto cunha linguaxe clara 
Realiza unha composición  creativa, sinxela seguindo as normas básicas establecida 

Escolle o método creativo máis axeitado para cada trababallo artístico  

E capáz de verbalizar as ideas previas a creación e describir o proceso creativo concreto cunha 

linguaxe clara 

E capaz de recoñecer as diversasas técnicas e elementos gráfico-plásticos que constituen e imaxe. 

Identifica os distintos movementos artísticos 

Trazado dos polígonos regulares dadoo radio da circunferencia 

Resolución de problemas de tanxenciase representación de obxetos a través de enlaces 

Creación de redes a partir dun modulo, aplicando a construcción de polígonos e tanxencias e 

enlaces. 

Debuxa formas tridimensionais sinxelas a partir das vistas 

Trazado das vistas a partir de formas tridimensionais sinxelas 

Trazado formas tridimensionais sixelas en perspectiva isométrica e cabaleira 

Representación de formas tridimensionais sinxelas en perspectiva cónica frontal e oblicua 

Trazado de formas tridimensionais utilizando programas 3d 

E capaz de diferenciar os distintos lenguaxes visuais 

Analiza e clasifica obxectos do seu entorno atendendo a sua vertente estética en relación a 

funcionalidade 

Clasifica obxectos en relación á familia do deseño 

Creación de redes modulares sinxelas 

Deseño dun logotipo 

Reconoce as distintas fases do deseño  nun proxexto creativo 

Realización dun pictograma con programas de edición e retoque fotográfico. 

Identifica os distintos planos cinematográficos. 

Idintifica un storyboard    entiende su significado y la aplicación 

E capaz de recoñecer os distintos planos cinematográficos 

Realización de fotos de ritmo, textura, contraluz, primeiro plano. 

E capaz de recoñecer imaxenes fotoxornalíaticas atendendo a sua finalidade. 

E capaz de elaborar un collage utilizando programas de debuxo por computador 

Realización dun cartel publicitario 

Recoñece o papel da publicidade na sociedad de consumo 

 

 

1º DE BACHARELATO D. ARTÍSTICO 
 
E consciente da importancia do debuxo como medio de comunicación 

Emprega terminoloxía específica en postas en común 

Escolle o método creativo máis axeitado para cada trababallo artístico 

E puntual e ordenado no seu traballo 

E autónomo e respecta o traballo dos seus compañeiros 

Describe obxectos utilizando a liñacomo medio de expresión 

Utiliza a liña para representar analíticamente obxectos naturais ou artificiais 

Representa formas desde distintos puntos de vista 

Describe as formas atendendo as proporcións 

Representa formas con distintos graos de iconicidade 

Realiza una composición atendendo ao equilibrio, proporcións cunha finalidade analítica. 

Representa o volumen a partir de distintos tonos ou valores 

E conscente da importancia da luz como valor configurador de formas 

E capaz de representar as texturas das formas naturais ou artificiasis 

Expresas as variación cromáticas de valor , saturación e matiz 



E capaz de explicar e demostrar os conocimientos cromáticos 

Emprega a cor de maneira expresiva. 

Analiza a cor en distintas producción artísticas. 

E capaz de representar a natureza cromáticamnte a partir dos colores primarios 

 

2º BACHARELATO DEBUXO ARTÍSTICO 
 
Identifica e representa imaxes realistas, figurativas e abstractas. 

Analiza a configuración das formas discernindo os elementos formais esenciais 

Representa formas aprendidas respetando as características esenciais 

Representa valores subxectivos con formas de distintos graos de iconicidade 

Representa formas aprendidas a partir de diferentes tonos ou valores 

Manexa a linguaxe gráfico-plástica básica para interpretar valores subxetivos en obras propias ou 

alleas 

Representa formas con distintos puntos de vista 

Analiza e representa a figura humana atendendo ás súas relación de proporcionalidade 

Analiza e representa a figura humana en movemento 

Analiza e representa a figura humana en movemento e en relación co espazo 

Aplica as TIC como ferramentas do debuxo artístico 

Escolle a técnica máis axeitada para resolver o proceso creativo para lograr os fins propostos 

É autónomo, puntual e ordenado no seu traballo e é respetuoso co traballo dos demáis 

 

 

1º BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 
 

Reproduce formas baseadas en redes modulares sinxelas 

Determina calqueira lugar xeométrico 

Recoñece os puntos notables dos triángulos 

Identifica los distintos ángulos en la circunferenia. 

Resolve triángulos sinxelos. 

Resolve cuadriláteros sixelos 

Construe una escala gráfica correctamente 

Resolve problemas sinxelos de transformacións xeométricas: xiro, translación, simetría 

Atopa os puntos de tanxencia ou centros dunha figura composta  por enlaces. 

Resolve problemas básicos 

Constrúe óvalos e ovoides a partir de datos. 

Fai un deseño sinxelo a partires dun bosquexo previo. 

Diferencia entre perspectivas: cónicas e axonométricas, e sistemas de proxección ortogonal. 

Debuxa a man alzada as vistas dun mesmo corpo sinxelo e a súa perspectiva polo menos nun 

sistema. 

Selecciona o sistema de representación adecuado en función a finalidade de representación 

Recoñece a disposición normalizada das vistas dunha peza 

Resolve o 50% dos problemas de diédricos propostos 

Reproduce formas tridimensionasis sinxelas. 

Debuxa axonometrías sinxelas a man alzada. 

Obten a verdadeira magnitude de sección planas de obxectos sinxelos 

Resolve o perfil dun tereo a partir das súas curvas de nivel 

Realiza perspectivas isométricas de corpos sinxelos. 

Debuxa perspectivas cabaleiras de corpos sinxelos. 

Determina correctamente os puntos necesarios para o debuxo da perspectiva. 

Debuxa perspectivas cónicas centrais sinxelas. 

Debuxa perspectivas cónicas oblicuas sinxelas. 

Debuxa atendendo as normas e cotas 

Obtén as dimensións de corpos utilizando escalas normalizadas. 

Reresenta pezas industriais, seleccionando as vistas imprescindibles 

Cota pezas industriais identificando as cotas necesarias 

Representa obxectos con hocos mediante seccións. 

 



 

 

 

2º BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 
 
Identifica as distintas vistas dos obxectoss arquitectónicos 
E capáz de transformar figuras planas por  inversión 

Identifica os lugares xeométricos aplicando os conceptos de inversión. 

Resolve problemas sinxelos de analoxía 

E capaz de resolver problemas sinxelos de tanxencias aplicando as propiedades dos eixes radicais. 

Compende as propiedades das curvas cónicas. 

Resolve problemas de tanxencias as curvas cónicas. 

E capaz de trazar curvas cónicas por puntos respecto a circunferencia. 

E capaz de comprender as características das transformaciións homolóxicas. 

Resolve problemas sinxelos de homoloxía e afinidade 

E capaz de trazar bosquexos de figuras planas. 

Resolve problemas sinxelos de paralelismo e perpendicularidade no sistema diédrico. 

Resolver problemas sinxelos de figuras planas contidas en planos proyectantes. 

E capaz de determinar a verdadeira magnitude de figuras planas utilizando abatementos. 

Representa o hexaedro con unha cara opoiada no plano de proxección 

Representa cilindros e conos con a sua base apoiada no plano de proxección 

Determina seccións planas de superficies por planos proxectantes 

Determina os puntos de intersección de rectas con corpos xeométricos 

Comprende os fundamentos da axonometría ortogonal isométrica, sin coeficientes de reducción 

Debuxa asonometrías isométricas a partir das vistas principais de corpos 

Representa corpos en perspectiva cabaleira a partir das suas vistas. 

Aporta os seus coñecementos a traballos cooperativos. 

E capaz de interpretar planos técnicos sinxelos de obxectos industriais ou arquitectónicos. 

E capaz de realizar bosquexos acotados que permita a comunicación cos seus compañeriros. 

Realiza esbozos de pezas a man alzada tomando medidas da realidade, e os acota. 

Valora as aplicación informáticas como ferramenta. 

Representa obxectos industriáis sinxelos, importando, editando e utilizando capas 

Representa obxectos en 3D en programas de debuxo sinxelos. 

Presenta os traballos de debuxo a partir de recursos informáticos. 


