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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ 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.).

▪ B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. ▪ EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou 
irregular.

▪ B3.3. Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado. ▪ EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado.

▪ B3.4. Comprender as condicións dos centros e as rectas tanxentes en distintos casos de tanxencia e enlaces. ▪ EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente as 
ferramentas.

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

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

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

▪ 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.

▪ 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.

▪ B3.8. 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.

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

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

▪ 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.

▪ B3.11. Comprender e practicar os procesos de construción de perspectivas isométricas de volumes sinxelos. ▪ EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o cartabón 
para o trazado de paralelas.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

A 3ª avaliación servirá neste caso para mellorar a cualificación obtida na 1ª e
na 2ª avaliacións. A 1ª e 2ª avaliacións contarán 50% cada unha.

Os criterios de ampliación, incorporados na 3ª avaliación, foron realizados
coa finalidade de subir nota, 1  punto sobre a media das dúas avaliacións 
anteriores, e dependendo do nivel acadado. 

O traballos entregados cos mínimos satisfeitos acadarían en total 1 punto 
a maiores da media obtida da 1ª e 2ª avaliacións e, os que manifestaron 
un bo nivel, é dicir, que superaba os mínimos de maneira destacada, 

O alumnado que non entregou nada nesta 3ª avaliación queda coa media 
das dúas avaliacións anteriores. 

   Cómpre destacar que aspectos avaliados non positivos no caderno diario 
de control de clase, independentemente de que no seu conxunto coas 
outras notas desa avaliación dera aprobado,  tamén poderán ser tidos en 
conta nesta ocasión como mellora coas tarefas actuais que inclúen 
repaso ou reforzo. En calquera caso, estas, xunto ás de ampliación, terán 
en conta a  particularidade do alumnado nas súas necesidades 
manifestadas sobre as aprendizaxes anteriores, sendo deseñadas de 
forma globalizadora e interdisciplinar nas competencias.

   A avaliación e cualificación adaptouse tendo en consideración que se 
realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas desde a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, e sempre 
en beneficio do alumnado.

Instrumentos:

O alumnado envía o traballo por correo de maneira individual. O profesor 
corríxeo e o devolve cos criterios establecidos se o exercicio o precisa. Se 
está ben, se ten en conta a nota nese momento.

O exercicio será, se procede, corrixido de novo polo/a alumno/a, 
coñecidas as instrucións recomendadas polo profesor que llas achega de 
dúas formas: sobre o orixinal achegado do/a alumno/a , escaneado e 
corrixido e enviado de volta, ou a través de descrición escrita. O 
alumnado entregarao de novo para satisfacer os mínimos para superalo, 
ou a súa mellora (se o alumno así o considera tras as recomendacións e 
quere de maneira voluntaria) quedando  satisfeito o seu obxectivo baixo 
os criterios de avaliación establecidos. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O cálculo da avaliación final farase da maneira seguinte: 

Achar a media das dúas primeiras avaliacións e engadir un punto mais os 
alumnos que entreguen os traballos requeridos
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Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en 
conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente 
identificadas.

     No caso de ter unha das avaliacións suspensa, Enviarase ao alumno 
unha proba práctica sobre os temas desenvolvidos na avaliación no 
superada. A realización da proba correctamente implicará a superación da 
Avaliación.

Realizarase a nota final, en calquera caso, sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como actividades de 
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes 
anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando 
se beneficie ao alumnado.

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba de setembro consistirá na entrega de todos os traballos fixados 
durante as tres avaliacións e unha proba en formato exame presencial 
escrito cos contidos mínimos fixados no caso da 1ª e 2ª avaliación.
Os contidos da 3ª avaliación non serán avaliados en formato de exame, 
nada máis que os traballos encomendados durante ese tempo non 
presencial e corrixidos con respecto a avaliación ordinaria. 

Se se dera de novo un rebrote da situación, e a Consellería de Educación o 
determinara, procederíamos de maneira que o alumnado puidera avaliarse
sen verse perxudicado procedendo á entrega de láminas secuenciadas por 
avaliación suspensa.

Avaliación de
materia

pendentes

Cri  t      eri  o      s     d      e     avaliació  n      :

Serían baixo os mínimos necesarios para a superación da materia 
establecidos na programación actual. 

Creouse expresamente unha páxina en classroom para os alumnos con 
materias pendentes. Mandouselles os apuntes e exercicios que teñen que 
realizar ata fin de mes. Un exercicio de tanxencias e unha perspectiva 
cónica oblicua, Os apuntes en modelo pdf e de exemplos e videos de 
internet onde poden ver exemplos da sua realización

Criterios de cualificación:

A entrega dos exercicios ben resoltos supón a superación da materia
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

Realización dos traballos enviados

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

Actividades

-No ámbito do debuxo artístico empregamos o esbozo para o 
estudo dos obxectos, a utilización do debuxo como instrumento 
para plasmar formas  do contorno cos útiles mencionados nos 
exercicios sobre un soporte concreto. 
-No ámbito técnico,  uso dos conceptos de tanxencias e enlaces tratados
nas anteriores avaliacións.
-Proxectar  corpos xeométricos. Dada unha peza en perspectiva  cónica
debuxar a sua proxección sobre o papel. 
 -As tarefas que se enumeran procederán como repaso, reforzo e ampliación 
dependendo do/a alumno/a concreto/a e a súa situación con respecto á 
materia ata o momento.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Envío a través de correo electrónico. Todo o alumnado ten 
conectividade. A comunicación é frecuente, e tan a miúdo como o 
alumnado a precisa, atendendo ás correccións o máis pronto posible. 
O alumnado envía os exercicios, o profesor corríxeos e devólveos ao 
alumnado co fin de que supervise os erros para, una vez devolto, acadar a 
nota positiva nel.

Materiais e recursos

Ponse á disposición do alumnado no correo persoal os materiais dos 
contidos traballados, vídeos e exercicios para a súa comprensión e 
propostas concretas que son avaliadas positivamente coa súa entrega 
e satisfacción dos obxectivos definidos en base á supervisión e 
consellos do profesor.
O alumnado empregará instrumentos de debuxo técnico e artístico a 
disposición nos fogares porque parte del está na Aula de debuxo. Unha vez 
rematado enviará imaxe del para poder ser supervisado, comentado e 
avaliado

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado. 

O Departamento remite a información á Dirección do centro para que a 
divulgue como considere oportuno ás familias. 
Alumnado e profesor manteñen comunicación e intercambio da 
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información a través do correo, no que se comentan as entregas, se 
aconsella e corrixe ata ter satisfeitos os obxectivos. 
A comunicación co profesor e ca dirección de correo electrónico:

alejandro.senande@iesasinsuas.net. Además de las clases creadas en 

classroom en las que se tiene acceso y a videoconferencia a traves de meet

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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