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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ 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.

▪ EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de funcionalidade e de
utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal. 

▪ 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.

▪ EPVAB3.3.1.  Realiza  distintos  tipos  de  deseño  e  composicións  modulares  utilizando  as  formas
xeométricas básicas, estudando a organización do plano e do espazo.

▪ 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.

▪ 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.

▪ B4.1. 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 valorando o labor de equipo.

▪ EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus
factores expresivos.

▪ EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha película.

▪ 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.

▪ EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos.
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▪ EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades.

▪ 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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:Procedementos:

Estas presentacións organizáronse en función das aprendizaxes e 
competencias imprescindibles nomeados no apartado 1,  flexibilizando os
seus plans de traballo ás circunstancias dadas.

   A avaliación das actividades concretas e seleccionadas para a 3ª avaliación 
revisaron aqueles aspectos susceptibles de mellora das avaliacións 
anteriores e tendo en conta os aspectos puntuais de cada alumno/a. Non 
houbo ningún caso suspenso en 4º da ESO nas dúas avaliacións anteriores 
porque o alumnado, nesta materia optativa, resolveu favorablemente coa 
entrega de todos os proxectos e láminas tratados durante os dous primeiros 
trimestres, que é criterio imprescindible para superar a materia como consta
na programación

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. 

Debe tratarse en toda medida de evitar a falta de acompañamento 
docente cunha permanente comunicación como está a darse con gran 
parte do alumnado que segue sen problema e con regularidade as súas 
tarefas.

Cualificación final

O cálculo da avaliación final farase da maneira seguinte: 

Achar a media das dúas primeiras avaliacións e engadir a nota entre 1 e 1,5
punto a maiores desa media.  

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 
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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

Criterios de avaliación:

Serían baixo os mínimos necesarios para a superación da materia 
establecidos na programación actual.  Os alumnos decidiron ao principio 
de curso e de acordo co seminario de Plástica facer un so exame que 
tiñamos programado par finais de maio. Mantense as fechas e os 
cuestionarios e problemas a resolver xa se fixeron chegar polo classroom. 
Todos teñen conexión

Criterios de cualificación:

Os alumnos ca materia pendente do 3º Curso recibiron a través do 
classroom uns exercicios que teñen que facer para superar a materia. So se 
exixe a realización dos problemas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Entrega dos traballos mandados 

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 
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exercicios sobre un soporte concreto. Utilización, estudo e 
prácticas comparativas entre os resultados das diferentes técnicas 
empregadas. 
Pautas da ilustración e do deseño gráfico no uso editorial e 
publicitario.
No ámbito técnico, creación orixinal dunha identidade de empresa co
uso  dos  conceptos  de  tanxencias  e  enlaces  tratados  nas  anteriores
avaliacións.

 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.

Deseño gráfico: A ilustración editorial e publicitaria: Traballo 
definitivo e presentación final.
Exercicio1:Deseño de un logotipo para o instituto
Exercicio 2. Deseño dun cartel . Aproveitando a realización durante o 
mes de xullo no concello da feira de cultura mariñeira os alumnos 
realizaran un cartel cas condicións que o concello pon.  Enviaranse ao 
concello para o concurso que  fan
Exercicio 2.Deseño dunha portada. Aproveitarase para facer a portada 
da axenda  para o instituto do vindeiro ano

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Envío das propostas de traballo a través do classroom e cada 
alumnado dispón do correo gmail para conectar co profesor. Ademaís 
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 na pàxina de classroom 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 da profesora.
O alumnado empregará instrumentos de debuxo técnico e artístico a 
disposición nos fogares  e a insinuación de que e posible a utilización de 
distintos programas de dibuxo que son de libre aceso no ordenador.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 

O Departamento remite a información a Dirección do centro para que a 
divulgue como considere oportuno as familias. 

Alumnado e profesor manteñen comunicación e intercambio da 
información a través do correo, no que se comentan as entregas, se 
aconsella e corrixe ata ter satisfeitos os obxectivos. A comunicación co 
profesor Alejandro Senande Pazos se hará a traves do correo 
alejandro.senande@iesasinsuas.net. Además de las clases creadas en 
classroom en las que se tiene acceso  a videoconferencia a traves de meet

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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