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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.  

Esta programación trata os temas relacionados para cursos de 1º de ESO, 3º de ESO e 4º de ESO. 

Para o curso 2021/22, só hai unha liña de 1º de ESO, e duas liñas de 3º de ESO, e está redactada tendo en conta o seguinte marco lexislativo: 

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG Núm. 120 Luns, 29 de xuño de 2015 Páx. 25434 e segu.)  

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

non cabe dúbida de que na época na que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes en ningunha outra época da historia da 

humanidade.  

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área de Educación Artística. A parte destinada á 

educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e 

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

técnico". En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos do deseño" e "Linguaxe 

audiovisual e multimedia".  



2. CONTRIBUCIÓNDAMATERIAAOLOGRODASCOMPETENCIASCLAVE.  

Enumeración das competencias clave para o curso  

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribuirá ao desenvolvemento das seguintes competencias clave: 

Comunicación lingüística (CCL): Favorecida ó integrar a linguaxe plástica e visual con outras linguaxes para expresar ideas, sentimentos e emocións.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): Desenvolvida ó tratar os contidos de xeometría e empregando a linguaxe 

simbólica matemática. Adquirida ó utilizar procedementos relacionados co método científico, como a observación, a experimentación, o descubrimento e a 

reflexión e posterior análise.  

Competencia dixital (CD): Moi desenvolvida na materia de EPVAV no contorno audiovisual e multimedia, empregando cada vez máis os recursos 

informáticos e a tecnoloxía dixital para a creación, estudo e análise de imaxes.  

Aprender a aprender (CAA): Competencia para aprender a aprender. Trabállase coa reflexión sobre os procesos e a experimentación creativa.  

Competencias sociais e cívicas (CSC): A EPVAV supón un bo vehículo para o seu desenvolvemento, xa que a elaboración de traballos en grupo axuda a 

promover actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e a adquisición de habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Moi desenvolvida na EPVAV, dado que todo proceso de creación implica a conversión dunha idea nun 

produto. Apréndese a desenvolver estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. Todo isto, xunto co espírito 

creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e a autonomía persoal.  

Conciencia e expresións culturais (CCEC): Adquírese fundamentalmente a través desta área, xa que está presente ó longo de todo o currículo. Os alumnos e 

alumnas aprenden a mirar, ver, observar e percibir, e a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas do patrimonio cultural propio e alleo, desde o 

coñecemento da linguaxe visual 

 

 



3. OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

3.1. Obxectivos xerais do curso.  

A Educación Plástica Visual e Audiovisual contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  

1.a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

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

1.b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

1.c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller.  

1.d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

1.e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

1.f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

1.g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

 



1.h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

1.i) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

1.j) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia  

 

3.2. Obxectivos específicos de curso.  

Os obxectivos específicos deste curso serán os seguintes:  

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

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

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

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

5. Representar composicións plásticas que expresen diversas sensacións a partir da organización dos elementos fundamentais.  

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

7. Distinguir as principais calidades da cor e as súas variacións, para realizar determinadas combinacións cromáticas: primarias e secundarias.  

8. Coñecer as relacións existentes entre as cores e apreciar as posibilidades expresivas da linguaxe cromática: harmonías decor.  

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

10. Diferenciar as calidades e as estruturas básicas das formas e representalas graficamente, e identificar as diferentes modalidades  



11. de debuxo que se utilizan para a súa representación.  

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

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

14. Observar e recoñecer os recursos xeométricos básicos para representar o espazo e o volume sobre o plano, e valorar a súa importancia.  

15. Apreciar a incidencia da luz sobre o volume e representar este mediante o encaixado e o claroscuro.  

16. Experimentar coas técnicas escultóricas da modelaxe.  

17. Apreciar o sentido das formas e os volumes nos traballos artísticos, e aplicalo con coñecemento nas súas propias obras.  

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

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

20. Coñecer a linguaxe do cómic e crear personaxes.  

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

22. Coñecer e manexar adecuadamente os instrumentos para os trazados técnicos.  

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

24. Coñecer e clasificar as formas poligonais básicas e aprender distintos métodos para a súa construción.  

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

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

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

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

 



No terceiro trimestre o alumnado participará no concurso de parteis do concello de Muros para as festa temátia de Muros mira ao mar, sendo una festa tradicional do 

concello. 

Tamén participará no concurso promocional das Murallas de Lugo. 

 

Son duas iniciativas que se consideran de interese, posto que o alumnado traballa con colores e conceptos naturais. 



4 CONTIDOS.  

Nos primeiro curso da ESO esta materia estructúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico". Cada una das 

unidades didácticas expresará contidos de un ou varios bloques.  

Programación 1º E.S.O. 

Unidade didáctica 1. Linguaxe visual 

A percepción visual. Principio perceptivo de figura e fondo. Proceso de lectura dunha imaxe. Análise connotativa e denotativa. Elementos e funcións do proceso 

comunicativo. Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe. Materiais e 

técnicas. Técnicas secas, húmidas e mixtas. Aplicación no proceso creativo. Pautas de traballo colectivo.  

Técnicas para conseguir texturas como a colaxe.  

Unidade didáctica 2. Elementos básicos da expresión plástica  

O punto, a liña e o plano como elementos definidores da forma  

Texturas: visuais, táctiles, artificiais e naturais Técnicas para conseguir texturas como o frottage e a colaxe Materiais e técnicas.  

Técnicas secas, húmidas e mixtas.  

Soportes Aplicación no proceso creativo 

 

 

 

 

 



Unidade didáctica 3. A cor  

A cor. Principios básicos da teoría da cor. Síntese aditiva e síntese subtractiva. Calidades da cor.  

Relacións entre cores: gamas cromáticas e harmonías. Materiais e técnicas. Técnicas secas, húmidas e mixtas. Soportes. Aplicación no proceso 

creativo. Aplicación das técnicas en traballos de cor.  

Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe. Proceso de lectura dunha imaxe. 

Unidade didáctica 4. As formas  

Calidades da forma. Valores expresivos. Representación das formas.  

Materiais e técnicas. Técnicas secas, húmidas e mixtas. Soportes. Aplicación no proceso creativo. Pautas de traballo colectivo. Conceptos de figuración e 

abstracción. Estilos artísticos: figuración, realismo e abstracción. Uso responsable e educativo das TIC.  

 

Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe. 

Unidade didáctica 5. A forma no espazo  

Introdución ao concepto de espazo e a súa representación. Iniciación á perspectiva cónica.  

Representación do volume: o encaixado. Representación do volume: o claroscuro. Materiais e técnicas. Técnicas secas, húmidas e mixtas. Soportes. Aplicación no 

proceso creativo. A tridimensionalidade. Paso do bidimensional ao tridimensional con diferentes materiais.  

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



Unidade didáctica 6. A figura humana  

Representación da figura humana.  

Equilibrio, proporción e ritmo nunha composición. Materiais e técnicas.  

Técnicas secas, húmidas e mixtas. Soportes. Aplicación no proceso creativo. 

A tridimensionalidade. Paso do bidimensional ao tridimensional con diferentes materiais. O cómic. Uso responsable e educativo das 

TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe. 

Unidade didáctica 7. Trazados xeométricos  

Elementos básicos do debuxo técnico: punto, liña e plano. Materiais  específicos de debuxo técnico. Suma e resta de segmentos. Mediatriz. Teorema de Thales. 

Ángulos: tipos. Bisectriz. Suma e resta de ángulos. Medición de ángulos. A circunferencia e os seus elementos.  

Posicións relativas das circunferencias. Materiais e técnicas: secas, húmidas e mixtas. Soportes. Aplicación ao proceso creativo. A xeometría na arte. Uso 

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

Unidade didáctica 8. Formas poligonais  

Os polígonos. Clasificación. Triángulos. Clasificación e construcción. Cuadriláteros. Clasificación e construcción.Construción de polígonos  regulares inscritos na 

circunferencia. As formas xeométricas na arte e na natureza. Uso responsable e educativo das TIC.  

Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe.  

 



Unidade didáctica 9. Formas simétricas  

 

Simetrías 

Tipos de simetrías: axial e radial. Simetrías xeométrica e aparente.  

Equilibrio nunha composición. Valor expresivo. Materiais e técnicas. Técnicas secas, húmidas e mixtas. Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e 

aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe.  

 

 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

o Avaliación inicial e medidas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Na materia de EPVAV non se presupoñen coñecementos previos específicos, así que o alumnado tan so responde a un cuestionario oral ou escrito que pretende 

avaliar o coñecemento do vocabulario máis sinxelo relacionado coa linguaxe visual e as artes plásticas, tamén encamiñado á detección de posibles necesidades 

específicas.  

o Criterios de avaliación para cada un dos contidos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 P.E: Prueba escrita. P.O: Prueba oral. LAM: Láminas . CARP: Carpeta de láminas 

Procedementos e instrumentos de avaliación  

Pretendemos que a cualificación reflicta non so a asimilación dos contidos da materia, senón o desenvolvemento gradual das competencias básicas relacionadas 

no apartado 1 desta programación, así como o esforzo do alumno/a para superarse a si mesmo, a capacidade para o traballo en grupo, a creatividade á hora de 

resolver os exercicios e, en xeral, a boa disposición para aprender nos moi variados campos que se tratan nesta materia.  

Cada trimestre realizaremos unha ou dúas probas escritas. Ademais dos coñecementos obxectivos, terase en conta a adquisición do vocabulario específico da 

EpeV, así como a corrección lingüística na expresión das ideas desenvolvidas. A valoración de cada proba farase de acordo cos criterios de corrección que se 

establecerán ó inicio de cada unha.  

Tamén se establecerá a entrega periódica de traballos prácticos e exercicios escritos, realizados na aula e na casa. Ao principio do curso pideuse os alumnas que 

mercaran unha libreta A-4 ou un clasificador de anelas. Deberan ordenar nelas os distintos apuntes, fotocopias e exercicios que realicen na sua casa e na aula. 

Seguiran unha orden cronoloxica e valorarase a limpieza e estado de presentación tanto dos apuntes como dos exercicios realizados. Nos exercicios valorarase a 

limpieza, falta de arrugas y presentación visual, ademas da boa realización dos mesmos.  

 

 

Na súa valoración terase en conta os seguintes aspectos: 

A presentación (30 %)  Entrega da carpeta cas condicións antes señaladas 5% , Resolución dos exercicios 15%, 

Limpeza.10% ,  O comportamento na aula, 20%,    Superación das probas escritas, 50% 

 

 

 



No terceiro trimestre realizaranse probas de recuperación no caso de ter suspensa algunha/as avaliación anterior, onde tamén se revisaran as libretas cos exercicios 

nas condicións antes mencionadas. 

 
 

o Criterios sobre cualificación e promoción do alumnado  

▪ Recoñecer a linguaxe visual e plástica como un modo de comunicación, tendo en conta as súas posibilidades expresivas.  

▪ Representar obxectos e ideas de forma bidimensional ou tridimensional tendo en conta elementos visuais establecidos previamente e utilizando as bases máis 

sinxelas dos sistemas proxectivos convencionais.  

▪ Identificar os elementos constitutivos esenciais de obxectos e/ou aspectos da realidade (estrutura, variacións de luz e cor, orientación espacial e textura) e de 

relación entre eles.  

▪ Elaborar e participar activamente en proxectos de creación visual cooperativos, aplicando as estratexias plásticas axeitadas.  

▪ Realizar creacións plásticas seguindo o proceso de creación, amosando interese, iniciativa, creatividade e imaxinación.  

▪ Elixir e manexar os materiais máis axeitados para elaborar un produto visual e plástico en base a uns obxectivos prefixados e a autoavaliación continua do proceso 

de realización.  



▪ Finalmente indicar o peso que cada una das probas debe ter na valoración de conxunto:  

 

 
 

La nota final obterase da media obtida ao longo do curso. Cada trimestre avaluase como unha terceira parte da nota final. A entrega de todas as láminas pedidas ao 

longo do curso, nas condicións marcadas en cada exercicio, será imprescindible para a obtención do aprobado en cada trimestre e na nota final. 

 

Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a 

eliminación da Avaliación Extraordinaria de Setembro. 

 



Con motivo da excepcionalidade vivida pola pandemia, e logo de multitude de confinamentos e ausencias por parte do alumnado, contémplase a realización 

de tarefas durante algúns recreos, para aqueles rapaces con certas carencias na aprendizaxe. Eses traballos e seguimento, ao realizarse de maneira individual, 

poden complementar as probas escritas que se poidan facer e conformar un rexistro para a avaliación do alumnado. Estes traballos, serán en todo momento 

voluntarios. 

 

Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por 

parte do alumnado ( tendo en conta o cálculo antes explicado). 

 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo 

incrementar a nota final ata un punto na nota final. 

 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co obxectivo de superar a materia na Avaliación Ordinaria de 

finais de curso. Nestas tarefas, farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e consolida os estándares de aprendizaxe 

e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios xa 

plantexados en clase ao longo do curso, todos eles avaliables, onde se poida comprobar que o alumnado acadou os mínimos esexible. 

 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación inicial 

 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou 

entrega de traballos nas datas que corresponda, segundo contemple a programación. 

 

 

 

 

 



o Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

Os alumnos interesados en recuperar a Ed.Plástica de 1º, terán a posibilidade de presentarse no mes de Xaneiro a un primer examen, de non recupéralo nese 

momento o departamento ten a posibilidad de repetilo nos meses de Marzo e Maio. Por acordó do claustro, de aprobar no primeiro podese prescindir dos outros 

dous, o de non facer constar as probas que non superaron, e constar só a superada; en caso de non aprobar eses exames, volverán a ter en setembro unha nova 

oportunidade.  

Os alumnos deberán preparar a materia pola súa conta, pero contarán coa posibilidade de reunirse periodicamente co profesor/a de EPVAV para aclarar 

dúbidas, practicar algún tipo determinado de exercicios e planificar en xeral a recuperación da materia. Tamén hay que especificar que o seminario entregou a 

todos os alumnados con pendientes a proba que se lles ia poñer. Coñecen has preguntas, levan os apuntes en fotocopias e non teñen disculpa si non has preparan.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Os estándares de aprendizaxe avaliables son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o 

alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro 

alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. A súa numeración correspóndese con cada un dos criterios de avaliación 

sinalados no apartado anterior.  

O grao mínimo serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015).  

Canto maior sexa o grao esixido, máis importante se considera o estándar.  



. TEMPORALIZACIÓN  

En principio, sendo 9 unidades didácticas, como mínimo trataremos tres delas por trimestre, pero se é posible, traballaremos tamén en proxectos de grupo 

relacionados (ou non) coa unidade didáctica que estea sendo traballada. Ó longo do curso escolariremos concretando as sesións necesarias para desenvolver todos os 

contidos, así como as actividades realizadas.  

1ª AVALIACIÓN  

▪  Introdución á asignatura: materiais e metodoloxía  

▪  Unidade 7. Trazados xeométricos  

▪  Unidade 8. Formas poligonais  

▪  Unidade 9. Formas simétricas  

 

2ª AVALIACIÓN  

▪ Unidade 1. A linguaxe visual  

▪ Unidade 2. Elementos básicos da expresión plástica  

▪ Unidade 3. A cor  

 

 

 

 



3ª AVALIACIÓN  

▪  Unidade 4. As formas  

▪  Unidade 5. A forma no espazo  

▪  Unidade 6. A figura humana  

▪  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA  

A metodoloxía no ensino deste área ten que ser activa, para que tras unha introdución teórica, o alumno sexa capaz de experimentar de xeito práctico os contidos de 

cada unidade didáctica. Con asiduidade se realizarán actividades de observación, interpretación e apreciación, tanto da natureza como de obras feitas polo home. Tamén 

é importante desenvolve-la capacidade de autoexpresión e autoaprendizaxe a partir da experimentación con distintos materiais, técnicas e soportes.  

Haberá que partir sempre de coñecementos previos do alumno, para favorecer a súa motivación, traballar con experiencias cotiás e promover situacións de aplicación 

inmediata do aprendido.  

As características da metodoloxía recomendable para a Educación Plástica e Visual pódense resumir nos seguintes puntos:  



 

• o Actividade. Na que os coñecementos se adquiren mediante a manipulación ou acción, sobre todo no que respecta ós procedementos, hábitos e actitudes, sendo 

aconsellable empregala tamén para os conceptos a través da representación, observación, comparación, análise, etc.  

• o Investigación. Na que o alumno ensaie as propiedades gráficas e expresivas dos distintos materiais (soportes, trazadores, pigmentos, aglutinantes), técnicas, 

estilos, novas tecnoloxías, combinacións destes, modos de expresión, etc.  

• o Expositivo-descritivo. Para que o alumno poida argumenta-los seus procesos de creación.  

• o Análise crítica da súa propia obra para poder mellorala sempre.Globalizadora. Que permita utilizar todo tipo de aprendizaxes anteriores na elaboración da 

obra creativa.  

• o Creativa. Buscando desenvolve-la orixinalidade e o respecto á inventiva.  

• o Socializadora. Mediante a busca dun mellor entronque do individuo coa sociedade, de onde se extraen os exemplos.  

• o Individualizada. Particularizando para cada individuo, recoñecendo as diferencias iniciais e o distinto modo de asimilación de cada persoa.  

• o Con autonomía. Para que o alumno teña iniciativa e sexa capaz de elixir con responsabilidade asumida pola propia conduta.  

 

o Materiais e recursos didácticos que se van utilizar  

 

O departamento non elixiu este ano un Libro de texto determinado. Suministra os alumnos fotocopias de distintos libros, dependendo do tema a tratar e a proxección 

de videos sobre o tema descargados de internet. Neste primeiro curso, usamos asimismo os ordeadores das aulas abalar usando os programas de modificación de 

imaxes do que dispón o debandito programa Avalar. Temos que siñalar, que na aula de 1ºA , non se disponen de ordeadores para todo o alumnado debido a averia de 

algúns deles  



Instalación de auga na aula de plástica: Permite o emprego de técnicas húmidas con maior comodidade.  

Novas tecnoloxías: Na aula especifica da materia instalaronse 8 ordenadores.Inda que é un bo paso, a cantidade de alumnado en cada grupo, superan con creces as 

posibilidades de individualizar os cursos  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Como xa ven sendo habitual nos últimos anos, realizaremos unha avaliación inicial coa que se pretende avaliar as posibles carencias que poden presentar 

algúns alumnos. No caso de detectarse alumnos con necesidades específicas ofreceráselles dentro das nosas posibilidades unha atención máis individualizada, en 

coordinación co departamento de Orientación.  

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso  

Elementos transversais:  

▪  A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 

educación cívica e constitucional traballaranse en todalas materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.  

▪  O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.  

▪  Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como 



dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos 

homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a 

consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  

▪  A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas condiscapacidade, da violencia 

terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.  

▪  Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 

xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.  

▪  A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o 

espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo 

e o sentido crítico.  

▪  No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa 

finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas 

ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións 

adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

▪  Neste sentido o departamento de Artes Plásticas traballará nos seguintes elementos transversais.  



▪  Educación para a convivencia:  

▪  A formulación de problemas pode contribuír a desenrolar actitudes de solidariedade, cooperación e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do 

traballo en grupo, que se converte, así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na aula.  

▪  Educación do consumidor:  

▪  Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de consumo e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que se queiran 

crear actualmente a través da publicidade e das películas que presentan unha sociedade baseada no consumo.  

▪  Educación non sexista:  

▪  Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre alumnos e alumnas, e potencia-la participación destas nos debates e toma de 

decisións como mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste xeito, desde a propia actividade da aula, a establecer unhas 

relacións máis xustas e equilibradas entre as persoas.  

▪  Educación multicultural  

▪  As características da área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións artísticas, tanto actuais como de outros tempos, de outras culturas distintas á 

nosa, tratando de que o alumnado saiba respectalas e valoralas.  

 



Actividades complementarias e extraescolares programadas  

Accións de contribución ao proceso lector  

Todos os departamentos estamos implicados no mesmo, coordinados polo departamento de Lingua Galega. A nosa participación consiste de momento en:  

▪  Elaboración colectiva de esquemas na aula cos aspectos principais de cada tema.  

▪  Aprendizaxe de termos específicos da materia tanto en castelán como en galego.  

▪  Análise da etimoloxía dos vocablos máis empregados, especialmente en Xeometría  

▪  Probas escritas nas que os alumnos deben dar definicións razoadas dos elementos e trazados básicos estudados.  

▪  Proposta de adquisición de libros relacionados (directa ou indirectamente) cas artes ó equipo de biblioteca.  

▪  Participación en proxectos relacionados coas actividades da biblioteca: ilustracións para relatos, creación de libriños, deseño de portadas de CD, etc.  

 

Accións de contribución ao Plan TIC  

Na aula de EPEV temos 8 ordenadores con conexión a internet e un canón dixital. Isto permite tratar os contidos con frecuentes proxeccións, tanto de imaxes 

(reproducións de obras de arte, deseños, arquitectura, etc) coma de presentacións preparadas especialmente para ampliar os temas tratados. Asemade, usamos a 

miúdo a conexión a internet para consultar contidos en páxinas web ou en documentais colgados na rede. Ademais de enriquecer o tratamento dos contidos, resulta 

moito máis atractivo para o alumnado  

Ó longo do curso fomentamos o emprego das TIC por parte do alumnado coa finalidade de:  

Elaborar proxectos de carteis para as distintas celebracións do instituto e dos distintos departamentos que requiren a nosa colaboración  

Elaborar traballos para a súa exposición na aula por parte do alumnado empregando presentacións dixitais  

 



Accións de contribución ao plan de convivencia  

O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos:  

▪  Educar ó alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de 

conflitos.  

▪  Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais, preservando a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da 

comunidade educativa.  

▪  Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa competencia.  

▪  Fomentar un clima positivo de convivencia no centro, na aula e durante as actividades complementarias e extraescolares.  

▪  Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren a convivencia.  

▪  Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias 

tomadas ó respecto.  

▪  Controlar as faltas de asistencia e retrasos dos alumnos, informando ós titores segundo o procedemento aprobado no noso centro.  

 



Outras actividades complementarias e extraescolares  

A Educación Plástica e Visual é un campo aberto ás relacións con outras materias e de feito xa se están a planear actividades conxuntas cos departamentos de: 

Biblioteca, na montaxe de exposicións, traballos de cartelería, instalacións, etc. Participación nos diversos concursos convocados polo concello o empresas que estén 

relacionados cos temas tratados Tecnoloxía, no campo do debuxo técnico básico, a normalización, escalas e sistemas de representación Matemáticas, no campo da 

xeometría. Actividades extraescolares, colaborando na produción de carteis, fondos de atrezzo, xornadas culturais, etc.  

Se é posible, inténtase que cada curso os alumnos de EPeV realicen polo menos unha saída para visitar unha exposición artística en algún museo de arte 

contemporánea. 

Colaboración coa rede “Voz Natura”, aportando as instalación artísticas necesarias. 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICASEN RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  

Para saber se as actividades propostas e os contidos traballados en cada unidade didáctica cumpriron os obxectivos desexados, faremos, ó remate de cada 

avaliación/trimestre unha autoavaliación, atendendo ós seguintes indicadores:  

▪  Desenvolvemento na clase da programación e a adecuación da temporalización.  

▪  Relación entre obxectivos e contidos.  

▪  Adecuación de obxectivos e contidos ó nivel do alumnado e ás súas necesidades.  

▪  Adecuación da metodoloxía empregada.  



▪  Adecuación dos medios e material didáctico empregado.  

▪  Coordinación dos contidos traballados cos dados en outras áreas coas que teñan relación.  

▪ Interese mostrado polo alumnado.  

▪ Adecuación da programación para o desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. No proceso de autoavaliación terá un importante papel o 

alumnado, mediante intercambios orais, postas en común acerca dos puntos anteriormente citados e cuestionarios escritos. Haberá que observar atentamente 

tamén os resultados académicos do alumnado de xeito combinado coa propia avaliación, para detectar os posibles fallos de metodoloxía docente de cada unidade 

didáctica, e ilos corrixindo para mellorar a programación e adecuala ás diferentes circunstancias de cada grupo de alumnos, curso, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación 3º E.S.O.  

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.  

Esta programación de 3º de ESO para o curso 2021/22 está redactada tendo en conta o seguinte marco lexislativo:  

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG Núm. 120 Luns, 29 de xuño de 2015 Páx. 25434 e segu.)  

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, non 

cabe dúbida de que na época na que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes en ningunha outra época da historia da humanidade. A 

materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área de Educación Artística. A parte destinada á 

educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo asdenominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e 

"Expresión artística".  

Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico". En cuarto da 

ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos do deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia".  

O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de creación. Inténtase darlle ao alumnado unha maior 

autonomía na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos.  

Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso 

das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe.  

No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de representación, e aplícanse estes 

coñecementos á resolución de problemas e á realización de deseños.  



1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Enumeración das competencias clave para o curso  

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribuirá ao desenvolvemento das seguintes competencias clave: Comunicación  

Lingüística (CCL): Favorecida ó integrar a linguaxe plástica e visual con outras linguaxes para expresar ideas, sentimentos e emocións. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): Desenvolvida ó tratar os contidos de xeometría e empregando a linguaxe simbólica matemática. Adquirida 

ó utilizar procedementos relacionados co método científico, como a observación, a experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior análise. Competencia 

dixital (CD): Moi desenvolvida na materia de EPVAV no contorno audiovisual e multimedia, empregando cada vez máis os recursos informáticos e a tecnoloxía 

dixital para a creación, estudo e análise de imaxes.  

Aprender a aprender (CAA): Competencia para aprender a aprender. Trabállase coa reflexión sobre os procesos e a experimentación creativa.  

Competencias sociais e cívicas (CSC): A EPVAV supón un bo vehículo para o seu desenvolvemento, xa que a elaboración de traballos en grupo axuda a promover 

actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e a adquisición de habilidades sociais.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Moi desenvolvida na EPVAV, dado que todo proceso de creación implica a conversión dunha idea nun 

produto. Apréndese a desenvolver estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. Todo isto, xunto co espírito 

creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e a autonomía persoal.  

Conciencia e expresións culturais (CCEC): Adquírese fundamentalmente a través desta área, xa que está presente ó longo de todo o currículo. Os alumnos e 

alumnas aprenden a mirar, ver, observar e percibir, e a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas do patrimonio cultural propio e alleo, desde 

o coñecemento da linguaxe visual.  

 

 

 

 

 

 

 



OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

o Obxectivos xerais do curso.  

A Educación Plástica Visual e Audiovisual contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  

▪  Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

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

▪  Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

▪  Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller.  

▪  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

▪  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

▪  Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

▪  Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

 



▪  Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura.  

▪ Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

▪ Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

▪ Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

▪ Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona.  

 

o Obxectivos específicos de curso.  

Os obxectivos específicos deste curso serán os seguintes: Recoñecer os elementos básicos da linguaxe visual e audiovisual e os códigos propios de cada medio de 

comunicación. Diferenciar os principios de percepción utilizados para as diferentes finalidades das mensaxes visuais. Distinguir e empregar recursos gráficos e 

dixitais para expresar as propias sensacións, emocións e ideas. Recoñecer os elementos básicos da linguaxe audiovisual: son e imaxe en movemento. Diferenciar as 

calidades das formas, clasificalas e debuxar con diferentes graos de iconicidade. Coñecer os principais elementos plásticos dunha obra e valorar a súa importancia 

expresiva e compositiva.  

Representar composicións plásticas que expresen diversas sensacións a partir da organización dos elementos fundamentais.  

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

Representar luces e sombras para crear distintas sensacións nunha imaxe e para dar volume ao plano mediante diferentes procedementos. Aprender os conceptos 

básicos sobre composición de acordo cos elementos, recursos e leis presentes nunha obra artística, e recoñecer a orde compositiva do seu contorno. Coñecer e 



debuxar os principais trazados xeométricos e utilizalos en composicións de debuxo técnico e artístico. Sinalar diferentes relacións de proporcionalidade entre 

figuras, manexar escalas de gráficas e deseñar redes modulares.  

Utilizar o sistema diédrico e o sistema axonométrico, e desenvolver procedementos para representar a profundidade espacial en composicións xeométricas. Utilizar a 

perspectiva cónica e desenvolver procedementos para representar a profundidade espacial en composicións xeométricas. 

No terceiro trimestre o alumnado participará no concurso de parteis do concello de Muros para as festa temátia de Muros mira ao mar. 

 

▪  CONTIDOS.  

No terceiro curso da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico". Cada una das unidades 

didácticas expresará contidos de un ou varios bloques.  

Unidade 1 Percepción e lectura de imaxes  

Leis perceptivas ou principios perceptivos da Gestalt. Efectos visuais. IIusións ópticas. Análise do significante e do significado dunha imaxe. A comunicación 

audiovisual. Elementos e función. Linguaxes visuais. A linguaxe publicitaria. Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos 

móbiles para o tratamento dixital da imaxe.  

Técnicas gráfico-plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas e mixtas. Posibilidades expresivas e aplicación.  

 
Unidade 2 Linguaxe audiovisual  

Comunicación audiovisual. Imaxe fixa e imaxe en movemento. Os medios de masas e a publicidade.  

A linguaxe cinematográfica e a linguaxe televisiva. Recursos expresivos. As novas tecnoloxías na expresión artística. Proceso creativo de mensaxes visuais e 

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



Unidade 3 Análise das formas  

Calidades, clasificación e representación da forma. Valores expresivos das formas.  

A iconicidade da imaxe. O debuxo previo e analítico.  

Técnicas gráfico-plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas e mixtas. Soportes. Aplicación no proceso creativo. Niveis de iconicidade dunha imaxe.  

Estilos artísticos.  

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

 

Unidade 4 Elementos de expresión  

Valores expresivos e estéticos dos recursos gráficos: puntos, liñas, planos, cores, texturas, claroscuros. Valores expresivos e estéticos dos recursos gráficos: puntos, 

liñas, planos, cores, texturas, claroscuros. Texturas: visuais, táctiles, artificiais e naturais. Técnicas gráfico-plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas e mixtas. 

Posibilidades expresivas e aplicacións. A reutilización de materiais e as súas calidades plásticas. A linguaxe cinematográfica. Recursos expresivos. Uso responsable 

e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe.  

Unidade 5 A cor  

Teoría da cor. Cor luz e cor pigmento. Síntese aditiva e subtractiva. Calidades da cor. Relacións cromáticas. Valores expresivos e simbólicos da cor.  

Técnicas gráfico-plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas e mixtas. Posibilidades expresivas e aplicacións. 

Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe. Comunicación audiovisual. 

Proceso creativo de mensaxes visuais e audiovisuais. Pautas de traballo colectivo.  

 

 



Unidade 6 Luz e volumen  

A iluminación na natureza, no contorno e nas manifestacións artísticas. A luz na arte. Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de 

dispositivos móbiles para o tratamento dixital da imaxe.  

Unidade 7 A composición  

A composición.  Conceptos de proporción, ritmo e equilibrio. Técnicas gráfico-plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas e mixtas. Posibilidades expresivas e 

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

Unidade 8 Debuxo xeométrico  

Posicións relativas das rectas. Rectas paralelas e perpendiculares Lugares xeométricos. Mediatriz e bisectriz Os polígonos. Construción de polígonos regulares dos 

que se coñece o lado Método xeral de construción de polígonos regulares inscritos nunha circunferencia Aplicación do teorema de Thales Curvas técnicas. Óvalo, 

ovoide e espiral. Construción  Tanxencias. Concepto. Tanxencias básicas entre rectas e circunferencias. Enlaces Curvas cónicas. Construción Técnicas gráfico-

plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas e mixtas. Posibilidades expresivas e aplicacións.  

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

 

Unidade 9 Proporción e estruturas modulares  

Relaciones de proporcionalidade: igualdade, simetría e semellanza. Escalas.Composicións modulares. Técnicas gráfico-plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas 

e mixtas. Posibilidades expresivas e aplicación. Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o tratamento 

dixital da imaxe .  



Unidade 10 Sistemas de representación  

Concepto do sistema de proxección ortogonal. Sistema diédrico. Representación de vistas de volumes sinxelos. Iniciación á normalización.  

Sistemas de representación. Perspectiva axonométrica. Uso responsable e educativo das TIC. Programas básicos e aplicacións de dispositivos móbiles para o 

tratamento dixital da imaxe.  

Unidade 11 Perspectiva cónica  

Sistemas de representación. A perspectiva cónica. Técnicas gráfico-plásticas. Materiais e técnicas secas, húmidas e mixtas. Posibilidades expresivas e aplicaciónsO 

trazado da perspectiva cónica frontal e oblicua. A perspectiva na arte.  

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

o Avaliación inicial e medidas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Na materia de EPVAV non se presupoñen coñecementos previos específicos, así que o alumnado tan so responde a un cuestionario oral ou escrito que pretende 

avaliar o coñecemento do vocabulario máis sinxelo relacionado coa linguaxe visual e as artes plásticas, tamén encamiñado á detección de posibles necesidades 

específicas.  

 

o Criterios de avaliación para cada un dos contidos  



 



 



 



 



 



 



 



 



P.O: pregunta oral . P.E: prueba escrita. Lam.: láminas . CAM :Cámara fotográfica o movil . Boc: Bocetos  

 



o Procedementos e instrumentos de avaliación  

Pretendemos que a cualificación reflicta non so a asimilación dos contidos da materia, senón o desenvolvemento gradual das competencias básicas relacionadas no 

apartado 1 desta programación, así como o esforzo do alumno/a para superarse a si mesmo, a capacidade para o traballo en grupo, a creatividade á hora de resolver 

e, en xeral, a boa disposición para aprender nos moi variados campos que se tratan nesta materia. 

Cada trimestre realizaremos unha ou dúas probas escritas. Ademais dos coñecementos obxectivos, terase en conta a adquisición do vocabulario específico da EpeV, 

así como a corrección lingüística na expresión das ideas desenvolvidas. A valoración de cada proba farase de acordo cos criterios de corrección que se establecerán 

ó inicio de cada unha.  

Tamén se establecerá a entrega periódica de traballos prácticos e exercicios escritos, realizados na aula e na casa. Ao principio do curso pideuse os alumnas que 

mercaran unha libreta A-4 ou un clasificador de anelas. Deberan ordenar nelas os distintos apuntes, fotocopias e exercicios que realicen na sua casa e na aula. 

Seguiran unha orden cronoloxica e valorarase a limpieza e estado de presentación tanto dos apuntes como dos exercicios realizados. Nos exercicios valorarase a 

limpieza, falta de arrugas y presentación visual, ademas da boa realización dos mesmos. Na súa valoración terase en conta  

 
 

No terceiro trimestre realizaranse probas de recuperación no caso de ter suspensa algunha/as avaliación anterior, onde tamén se revisaran as libretas cos exercicios 
nas condicións antes mencionadas.  



 Criterios sobre cualificación e promoción do alumnado  

A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos da Educación Secundaria Obrigatoria debe reunir estas propiedades:  

▪  Ser continua, porque debe atender á aprendizaxe como proceso, contrastando diversos momentos ou fases.  

▪  Ter carácter formativo, porque debe ter un carácter educativo e formador e debe ser un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensinanza como dos 

procesos de aprendizaxe.  

▪  Ser integradora, porque atende á consecución do conxunto dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondentes.  

▪  Ser individualizada, porque se centra na evolución persoal de cada alumno.  

▪  Ser cualitativa, na medida que aprecia todos os aspectos que inciden en cada situación particular e avalía de maneira equilibrada diversos aspectos do alumno, non 

só os de carácter cognitivo.  

 

No desenvolvemento da actividade formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que inciden dunha maneira concreta no proceso 

de aprendizaxe:  

 
Momento inicial  

Características  

▪  Permite coñecer cal é a situación de partida e actuar desde o principio de maneira axustada ás necesidades, intereses e posibilidades do alumnado.  

▪  Realízase ao principio do curso ou unidade didáctica, para orientar sobre a programación, metodoloxía a utilizar, organización da aula, actividades recomendadas, 

etc.  

▪  Utiliza distintas técnicas para establecer a situación e dinámica do grupo clase en conxunto e de cada alumno individualmente.  

 

 

Relación có proceso ensinanza-aprendizaxe  

Afectará máis directamente ás primeiras fases do proceso: diagnóstico das condicións previas e formulación dos obxectivos.formulación dos obxectivos.  



Momento formativo-contínuo  

Características  

Valora o desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe ao longo deste. Orienta as diferentes modificacións que se deben realizar sobre a marcha en función 

da evolución de cada alumno e do grupo, e das distintas necesidades que vaian aparecendo.  

Ten en conta a incidencia da acción docente.  

 

Relación có proceso ensinanza-aprendizaxe  

Aplícase ao que constitúe o núcleo do proceso de aprendizaxe: obxectivos, estratexias didácticas e accións que fan posible o seu desenvolvemento.  

Momento sumativo-final  

Características  

Consiste na síntese da avaliación continua e constata como se realizou todo o proceso. Reflicte a situación final do proceso. Permite orientar a introdución das 

modificacións necesarias no proxecto curricular e a planificación de novas secuencias de ensinanza-aprendizaxe.  

Relación có proceso ensinanza-aprendizaxe  

Ocúpase dos resultados, unha vez concluído o proceso, e trata de relacionalos coas carencias e necesidades que no seu momento foron detectadas na fase do 

diagnóstico das condicións previas.  

Así mesmo, contémplase no proceso a existencia de elementos de autoavaliación e coavaliación, de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu 

propio proceso de aprendizaxe. Deste modo, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en resaltar os erros cometidos, para converterse nunha guía 

para que o alumno comprenda que lle falta por conseguir e como pode logralo.  

 



No que atinxe ao seminario de Artes Plásticas do IES As Insuas, estes son os criterios de avaliación, cualificación e 

promoción: O ALUMNO/A DEBE SER QUEN DE:  

• o Analizar imaxes tendo en conta elementos básicos constitutivos da sintaxe visual.  

• o Seleccionar os elementos configurativos da liña e textura, adecuándoos á descrición analítica da forma.  

• o Diferenciar e representar os matices da cor na natureza e no contorno.  

• o Representar xeometricamente formas naturais e artificiais.  

• o Deseñar composicións modulares sobre redes poligonais.  

• o Interpretar composicións procurando distintas alternativas na organización das formas.  

• o Describir unha forma tridimensional simple mediante a representación das súas vistas fundamentais.  

• o Representar a forma tridimensional nun plano, utilizando métodos normalizados como recurso gráfico.  

• o Recoñecer distintos soportes e técnicas de expresión gráfico-plásticas.  

• o Utilizar adecuadamente técnicas gráficas segundo as intencións comunicativas.  

• o Recoñecer obras e artistas do patrimonio cultural galego.  

 

 

 

 



• Finalmente indicar o peso que cada una das probas debe ter na valoración de conxunto:  

 

 
 

La nota final  obterase da  media obtida ao longo do curso. Cada trimestre avalúase como unha terceira parte da nota final. A entrega de todas as láminas pedidas ao  

longo do curso, nas condicións marcadas en cada exercicio, será imprescindible para a obtención do aprobado en cada trimestre e na nota final. 



Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a 

eliminación da Avaliación Extraordinaria de Setembro. 

 

Con motivo da excepcionalidade vivida pola pandemia, e logo de multitude de confinamentos e ausencias por parte do alumnado, contémplase a realización 

de tarefas durante algúns recreos, para aqueles rapaces con certas carencias na aprendizaxe. Eses traballos e seguimento, ao realizarse de maneira individual, 

poden complementar as probas escritas que se poidan facer e conformar un rexistro para a avaliación do alumnado. Estes traballos, serán en todo momento 

voluntarios. 

 

Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por 

parte do alumnado ( tendo en conta o cálculo antes explicado). 

 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou ampliación de contidos para o alumnado aprobado, 

podendo incrementar a nota final ata un punto na nota final. 

 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co obxectivo de superar a materia na Avaliación Ordinaria de 

finais de curso. Nestas tarefas, farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e consolida os estándares de 

aprendizaxe e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios 

xa plantexados en clase ao longo do curso, todos eles avaliables, onde se poida comprobar que o alumnado acadou os mínimos esexible. 

 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación inicial 

 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou 

entrega de traballos nas datas que corresponda, segundo contemple a programación. 
 

o ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  

Os alumnos interesados en recuperar a Ed.Plástica de 3º, terán -por lei- a posibilidade de presentarse a un exame antes de xuño que tratará toda a materia dada 

no curso; en caso de non aprobar ese exame, volverán a ter en setembro unha nova oportunidade.  

Os alumnos deberán preparar a materia pola súa conta, pero contarán coa posibilidade de reunirse periodicamente co profesor/a de EPVAV para aclarar dúbidas, 

practicar algún tipo determinado de exercicios e planificar en xeral a recuperación da materia.  



Para alumnos de 4º de ESO con 3º pendente, os contidos exisibles serán os mínimos correspondentes ao curso que non ten superado. Marcaránselle un 

cuadernillo de láminas para facer na casa, dividindo a materia en dous bloques.  

o TEMPORALIZACIÓN Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno, que serán os que marquen o ritmo de  

aprendizaxe. En Terceiro Curso da ESO impártense 2 horas semanais de docencia, que, por un total de 35 semanas ao curso, dan, aproximadamente, 70 sesións.  

Dividindo os contidos do curso no número de sesións necesarias para desenvolvelos a distribución queda como segue:  

1ª evaluación  

Unidade 8. Debuxo xeométrico  

Unidade 9 Proporción e estructuras modulares  

Unidade 10 sistemas de representación  

2ª Evaluación  

Unidade 11 Perspectiva cónica  

Unidade 7 A composición  

Unidade 5 A Cor  

Unidade 6 Luz e Volumen  

3ª Evaluación  

Unidade1 Percepción e lectura de imaxes  

Unidade 2 Linguaxe audiovisual  

Unidade3 Analisis das formas  

Unidade4 Elementos de expresión  

 

o CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA  



A metodoloxía no ensino deste área ten que ser activa, para que tras unha introdución teórica, o alumno sexa capaz de experimentar de xeito práctico os contidos 

de cada unidade didáctica. Con asiduidade se realizarán actividades de observación, interpretación e apreciación, tanto da natureza como de obras feitas polo home. 

Tamén é importante desenvolve-la capacidade de autoexpresión e autoaprendizaxe a partir da experimentación con distintos materiais, técnicas e soportes.  

Haberá que partir sempre de coñecementos previos do alumno, para favorecer a súa motivación, traballar con experiencias cotiás e promover situacións de 

aplicación inmediata do aprendido.  

As características da metodoloxía recomendable para a Educación Plástica e Visual pódense resumir nos seguintes puntos:  

▪  Actividade. Na que os coñecementos se adquiren mediante a manipulación ou acción, sobre todo no que respecta ós procedementos, hábitos e actitudes, sendo 

aconsellable empregala tamén para os conceptos a través da representación, observación, comparación, análise, etc.  

▪  Investigación. Na que o alumno ensaie as propiedades gráficas e expresivas dos distintos materiais (soportes, trazadores, pigmentos, aglutinantes), técnicas, 

estilos, novas tecnoloxías, combinacións destes, modos de expresión, etc.  

▪  Expositivo-descritivo. Para que o alumno poida argumenta-los seus procesos de creación.  

▪  Análise crítica da súa propia obra para poder mellorala sempre.  

▪  Globalizadora. Que permita utilizar todo tipo de aprendizaxes anteriores na elaboración da obra creativa.  

▪  Creativa. Buscando desenvolve-la orixinalidade e o respecto á inventiva. Socializadora. Mediante a busca dun mellor entronque do individuo coa sociedade, de 

onde se extraen os exemplos.  

▪  Individualizada. Particularizando para cada individuo, recoñecendo as diferencias iniciais e o distinto modo de asimilación de cada persoa.  

▪ Con autonomía. Para que o alumno teña iniciativa e sexa capaz de elixir con responsabilidade asumida pola propia conduta.  

▪ 8.1. Materiais e recursos didácticos que se van utilizar  



▪ O departamento non elixiu este ano un Libro de texto determinado. Suministra os alumnos fotocopias de distintos libros, dependendo do tema a tratar e a proxección 

de videos sobre o tema descargados de internet. Neste ano instalaronse na aula especifica de plástica oito ordenadores procedentes da aula de informática que os 

recibiu novos. Esperamos que os alumnos os utilicen para rematar os traballos recurrindo os programas de manipulación de imaxes que aporta a xunta.  

 

▪ Instalación de auga na aula de plástica: Permite o emprego de técnicas húmidas con maior comodidade. Novas tecnoloxías: Na aula especifica da  

o MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

▪ Como xa ven sendo habitual nos últimos anos, realizaremos unha avaliación inicial coa que se pretende avaliar as posibles carencias que poden presentar algúns 

alumnos. No caso de detectarse alumnos con necesidades específicas ofreceráselles dentro das nosas posibilidades unha atención máis individualizada, en 

coordinación co departamento de Orientación.  

o Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso  

▪ Elementos transversais:  

▪  A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da ▪ comunicación, o emprendemento, e a educación 

cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.  

▪  O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes 

ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.  

▪ Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal,  familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes 

e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás 



vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  

▪ A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e 

de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.  

▪ Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.  

▪  A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 

crítico.  

No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que 

os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, 

respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a 

evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  



 

▪ Neste sentido o departamento de Artes Plásticas traballará nos seguintes elementos transversais.  

▪ Educación para a convivencia:  

▪ A formulación de problemas pode contribuír a desenrolar actitudes de solidariedade, cooperación e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do 

traballo en grupo, que se converte, así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na aula.  

▪ Educación do consumidor:  

▪ Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de consumo e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que se queiran 

crear actualmente a través da publicidade e das películas que presentan unha sociedade baseada no consumo.  

▪ Educación non sexista:  

▪  Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre alumnos e alumnas, e potencia-la participación destas nos debates e toma de 

decisións como mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste xeito, desde a propia actividade da aula, a establecer unhas 
relacións máis xustas e equilibradas entre as persoas.  

▪ Educación multicultural:  

▪ As características da área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións artísticas, tanto actuais como de outros tempos, de outras culturas distintas á 

nosa, tratando de que o alumnado saiba respectalas e valoralas.  

 

• o Actividades complementarias e extraescolares programadas  

• o Accións de contribución ao proceso lector  

• ▪ Todos os departamentos estamos implicados no mesmo, coordinados polo departamento de Lingua Galega. A nosa participación consiste de momento en:  

• ▪ Elaboración colectiva de esquemas na aula cos aspectos principais de cada tema.  



• ▪ Aprendizaxe de termos específicos da materia tanto en castelán como en galego.  

• ▪ Análise da etimoloxía dos vocablos máis empregados, especialmente en Xeometría  

• ▪ Probas escritas nas que os alumnos deben dar definicións razoadas dos elementos e trazados básicos estudados.  

• ▪  Proposta de adquisición de libros relacionados (directa ou indirectamente) cas artes ó equipo de biblioteca.  

• ▪ Participación en proxectos relacionados coas actividades da biblioteca: ilustracións para relatos, creación de libriños, deseño de portadas de CD, etc.  

 

 
Accións de contribución ao Plan TIC  

▪ Na aula de EPEV temos un ordenador con conexión a internet e un canón dixital. Isto permite tratar os contidos con frecuentes proxeccións, tanto de imaxes 

(reproducións de obras de arte, deseños, arquitectura, etc) coma de presentacións preparadas especialmente para ampliar os temas tratados. Asemade, usamos a 

miúdo a conexión a internet para consultar contidos en páxinas web ou en documentais colgados na rede. Ademais de enriquecer o tratamento dos contidos, resulta 

moito máis atractivo para o alumnado.  

▪ Ó longo do curso fomentamos o emprego das TIC por parte do alumnado coa finalidade de: Elaborar Carteis para as distintas actividades que se desenrolan ao 

longo do curso  

▪ Elaborar traballos para a súa exposición na aula por parte do alumnado empregando presentacións dixitais  

▪ Accións de contribución ao plan de convivencia  

▪ O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos:  

▪  Educar ó alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de 

conflitos.  



▪ Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais, preservando a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da 

comunidade educativa. ▪ Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa competencia.  

▪ Fomentar un clima positivo de convivencia no centro, na aula e durante as actividades complementarias e extraescolares.  

▪ Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren a convivencia.  

▪ Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias 

tomadas ó respecto.  

▪ Controlar as faltas de asistencia e retrasos dos alumnos, informando ós titores segundo o procedemento aprobado no noso centro.  

▪ Outras actividades complementarias e extraescolares  

▪ A Educación Plástica e Visual é un campo aberto ás relacións con outras materias e de feito xa se están a planear actividades conxuntas cos departamentos de:  

▪ Biblioteca, na montaxe de exposicións, traballos de cartelería, instalacións, etc.  

▪ Tecnoloxía, no campo do debuxo técnico básico, a normalización, escalas e sistemas de representación Matemáticas, no campo da xeometría.  

▪ Actividades extraescolares, colaborando na produción de carteis, fondos de atrezzo, xornadas culturais, etc.  

▪ Se é posible, inténtase que cada curso os alumnos de EPeV realicen polo menos unha saída para visitar unha exposición artística en algún museo de arte 

contemporánea da nosa cidade.  



o MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  

▪ Para saber se as actividades propostas e os contidos traballados en cada unidade didáctica cumpriron os obxectivos desexados, faremos, ó remate de cada 

avaliación/trimestre unha autoavaliación, atendendo ós seguintes indicadores:  

▪ Desenvolvemento na clase da programación e a adecuación da temporalización.  

▪ Relación entre obxectivos e contidos.  

▪ Adecuación de obxectivos e contidos ó nivel do alumnado e ás súas necesidades.  

▪ Adecuación da metodoloxía empregada.  

▪ Adecuación dos medios e material didáctico empregado.  

▪ Coordinación dos contidos traballados cos dados en outras áreas coas que teñan relación.  

▪ Interese mostrado polo alumnado.  

▪ Adecuación da programación para o desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.  

▪ No proceso de autoavaliación terá un importante papel o alumnado, mediante intercambios orais, postas en común acerca dos puntos anteriormente citados e 

cuestionarios escritos.  

▪ Haberá que observar atentamente tamén os resultados académicos do alumnado de xeito combinado coa propia avaliación, para detectar os posibles fallos de 

metodoloxía docente de cada unidade didáctica, e ilos corrixindo para mellorar a programación e adecuala ás diferentes circunstancias de cada grupo de alumnos, 

curso, etc.  



 

Programación 4º E.S.O.  

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.  

Esta programación de 4º de ESO para o curso 2021/22 está redactada tendo en conta o seguinte marco lexislativo:  

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG Núm. 120 Luns, 29 de xuño de 2015 Páx. 25434 e segu.)  

Hai que sinalar que este curso 2021/22, no centro non se imparte 4º de ESO, ao non haber número de alumnos necesarios, pero se considera que e preciso 

engadir este apartado na presente programación no departamento. 

En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos do deseño" e "Linguaxe audiovisual e 

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

Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto 

propios coma colectivos. Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, 

especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos 

teórico-prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e á realización de deseños.  

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

A materia «Educación Plástica Visual e Audiovisual» xoga un papel relevante para que os alumnos alcancen os obxectivos da etapa e adquiran as competencias 

clave porque:  

 



Contribúe, especialmente, a adquirir a competencia en conciencia e expresións culturais.  

Colabora en gran medida na adquisición da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor así como a iniciativa e autonomía persoal.  

Esta materia constitúe un bo vehículo para o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas na medida en que a creación artística supon un traballo en 

equipo, promovendo actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade, e contribuiindo á adquisición de habilidades sociais.  

Á competencia para aprender a aprender contribúese na medida en que se favorece a reflexión sobre os procesos e experimentación creativa, así como a 

aceptación dos propios erros como instrumento de mellora.  

A importancia que adquiren no currículo os contidos relativos ao medio audiovisual e multimedia fai de esta materia unha ferramenta potente para a mellora da 

competencia dixital.  

Aprender a desenvolverse con comodidade a través da linguaxe simbólica contribúe a que o alumnado adquira competencia matemática e contribúe tamén á 

adquisición das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía mediante a utilización de procedementos relacionados co método científico, como a observación, a 

experimentación, o descubrimento, a reflexión e a análise posterior.  

En canto á competencia en comunicación lingüística, toda forma de comunicación posúe uns procedementos comúns, e, como tal, a Educación Plástica e Visual 

integrar a linguaxe plástica e visual con outras linguaxes e, con iso, enriquecer a comunicación.  

Enumeración das competencias clave para o curso  

 
A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribuirá no cuarto curso ao desenvolvemento das seguintes competencias clave:  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): Desenvolvida ó tratar os contidos de xeometría e empregando a linguaxe 

simbólica matemática. Adquirida ó utilizar procedementos relacionados co método científico, como a observación, a experimentación, o descubrimento e a reflexión 

e posterior análise.  

Competencia dixital (CD): Moi desenvolvida na materia de EPVAV no contorno audiovisual e multimedia, empregando cada vez máis os recursos informáticos e a 

tecnoloxía dixital para a creación, estudo e análise de imaxes.  



Aprender a aprender (CAA): Competencia para aprender a aprender. Trabállase coa reflexión sobre os procesos e a experimentación creativa.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Moi desenvolvida na EPVAV, dado que todo proceso de creación implica a conversión dunha idea nun 

produto. Apréndese a desenvolver estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. Todo isto, xunto co espírito 

creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e a autonomía persoal.  

Conciencia e expresións culturais (CCEC): Adquírese fundamentalmente a través desta área, xa que está presente ó longo de todo o currículo. Os alumnos e 

alumnas aprenden a mirar, ver, observar e percibir, e a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas do patrimonio cultural propio e alleo, desde 

o coñecemento da linguaxe visual.  

OBXECTIVOS DO CURSO.  

Obxectivos xerais do curso.  

A Educación Plástica Visual e Audiovisual contribuirá neste cuarto curso a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación  

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

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

• o Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

• o Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller.  

• o Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 



prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

• o Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

• o Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas 

en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

• o Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

• o Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

•  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

▪ Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

▪  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar 

a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

▪ Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona.  

 

 

 

 

 

 



Obxectivos específicos do curso.  

Os obxectivos específicos da EPVAV para este cuarto curso son os seguintes:  

• o Analizar de forma crítica as calidades estéticas, plásticas e funcionais das imaxes e as formas da contorna.  

• o Utilizar técnicas e procedementos propios das linguaxes visuais para a expresión creativa de ideas e experiencias e o establecemento de relacións 

interdisciplinares con outras materias.  

• o Identificar os valores expresivos das linguaxes e soportes en fotografía, vídeo, cinema, televisión, banda deseñada e fotonovela, elixindo a fórmula máis 

axeitada para a expresión de emocións, vivencias e sentimentos.  

• o Valorar o patrimonio artístico e cultural mundial, europeo, español e de Galicia como un medio de comunicación e gozo individual e colectivo contribuíndo á 

súa conservación, a través do respecto e divulgación das obras de arte.  

• o Seleccionar os elementos configurativos das linguaxes visuais e as gráfico-plásticas: formas, elementos de expresión, cor, luz, volume, sistemas de 

representación e perspectiva en función da mensaxe que se queira transmitir.  

• o Aplicarlles ás propias creacións materiais e técnicas de expresión plástica valorando os avances no seu proceso creativo e no uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación.  

• o Pasar figuras representadas en sistema diédrico a sistemas perspectivos de maneira que sexan eficaces para a comunicación.  

• o Expresar, por medio da linguaxe plástica, emocións e sentimentos, vivencias e ideas, entendéndoa como un medio de enriquecemento da comunicación, a 

reflexión crítica e o respecto entre as persoas.  

• o Realizar composicións que favorezan e amplíen a capacidade expresiva, valorando o esforzo que supón o proceso creativo.  

• o Respectar os sinais de identidade do patrimonio cultural e artístico mundial, europeo, español e de Galicia.  



• o Interpretar, con respecto, outras maneiras de expresión visual e plástica diferentes das propias, recoñecendo a diversidade cultural como valor enriquecedor.  

• o Analizar os elementos que integran as distintas linguaxes audiovisuais, as súas finalidades e utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como 

fonte de consulta de forma autónoma e crítica e no propio proceso creativo.  

• o Participar en actividades de grupo respectando os modos de expresión visual e plástica diferentes aos propios con actitudes de interese, flexibilidade e 

tolerancia.  

• o Desenvolver actitudes de cooperación, constancia no traballo, mantemento da orde e limpeza e conservación do material individual e colectivo.  

 

• ▪ CONTIDOS.  

• ▪ No cuarto curso da ESO esta materia estrutúrase en catro bloques:  

• Bloque 1. Expresión plástica.  Bloque 2. Debuxo técnico.  

• Bloque 3. Fundamentos do deseño. Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia  

• ▪ Bloque 1. Expresión plástica  

• ▪ A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. ▪ Leis da composición. ▪ Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de forza.  

• ▪ Cor como ferramenta simbólica. ▪ Técnicas de expresión gráficoplásticas. Experimentación con diversos materiais.  

• ▪ Interese pola investigación sobre materiais, soportes, técnicas e ferramentas con fins concretos, así como a utilización das tecnoloxías da información nas creación 

propias. ▪ Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de producción propia  



• ▪ Seguimento do proceso de creación: bosquexo, proxecto, presentación final e avaliación (reflexión propia e avaliación colectiva).  

• ▪ Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa.  

• ▪ Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en distintos soportes.  

• ▪ Análise de distintas obras de arte situándoas na época, na técnica e no estilo aos que pertencen. Valoración do patrimonio artístico.  

• ▪ Bloque 2. Debuxo técnico  

• ▪ Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo.  

• ▪ Trazados xeométricos: cuadriláteros, polígonos regulares e división da circunferencia. ▪ Tanxencias e enlaces.  

• ▪ Aplicación dos procedementos de trazado de cuadriláteros, polígonos, tanxencias e enlaces no deseño de motivos xeométricos.  

• ▪ Interpretación das pezas a través das súas vistas diédricas.  

• ▪ Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man alzada e con utensilios de debuxo técnico.  

• ▪ Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas.  

• ▪ Sistema axonométrico: isometría. Posición dos eixes. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas.  

• ▪ Perspectiva cónica central. ▪ Perspectiva cónica oblicua. ▪ Análise das posibilidades da posición do punto de vista.  

• ▪ Debuxo asistido por computador. Trazado de pezas planas e tridimensionais sinxelas.  

•  



• ▪ Bloque 3. Fundamentos do deseño  

• ▪ Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, publicidade, etc.).  

• ▪ Fases do proceso de deseño. ▪ Análise da estética e a funcionalidade do deseño industrial de obxectos.  

• ▪ Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico.  

• ▪ Campos de aplicación do deseño. ▪ Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos.  

• ▪ Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, tipografía, logotipo, deseño, etc.  

• ▪ Secuenciación e elaboración de proxectos creativos adaptados ás áreas do deseño.  

• ▪ Informática ao servizo dos proxectos de deseño. ▪ Planificación dun proxecto artístico.  

• ▪ Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia  

• ▪ Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos e a súa simboloxía.  

• ▪ Realización dun storyboard.  

• ▪ Estudo de planos, angulacións e movementos de cámara no cine.  

• ▪ Criterios estéticos na elaboración de fotografías. ▪ Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas.  

• ▪ Creación dixital de imaxes. ▪ Deseño dun proxecto publicitario.  



• ▪ Desenvolvemento dun proxecto persoal.  

• ▪ Análise crítica da linguaxe publicitaria.  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Avaliación inicial e medidas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Para coñecer o punto de partida, resulta de grande interese realizar unha sondaxe previa entre os alumnos. Este procedemento servirá ao profesor para comprobar 

os coñecementos previos sobre o tema e establecer estratexias de afondamento; e para o alumno, para informalo sobre o seu grao de coñecemento de partida. Pode 

facerse mediante unha breve enquisa oral ou escrita, a través dunha ficha de Avaliación Inicial.  

Criterios de avaliación para cada un dos contidos  

 

 
 



 
 



 



 
 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 



 
 

 
C.bocetos: Entrega carpeta con bocetos realizados por el alumno/ Tr.Term: Trabajos terminados /R.infor: Recoge información de medios escritos y de internet/ Mat: 

aporta materiales para la terminación de los trabajos/ Ut.Ord: Utiliza el ordenador para realizar los trabajos/cam: Utiliza camara o movil para realizar fotografias  

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

No apartado anterior establecéronse os criterios de avaliación que deben servir como referente para a avaliación, e que se concretan no apartado 6 nos 

estándares de aprendizaxe avaliables, que son a referencia concreta fundamental á hora de avaliar. As ferramentas de avaliación que se propoñan, por tanto, 

non deben intentar medir o grao de consecución dos contidos en si mesmos, senón dos estándares de aprendizaxe propostos que, intrinsecamente, sempre 

implicará a adquisición dos contidos asociados. Os instrumentos que deben medir as aprendizaxes dos alumnos deberán cumprir unhas normas básicas:  

o Deben ser útiles, isto é, deben servir para medir exactamente aquilo que se pretende medir: o que un alumno sabe, fai ou como actúa.  

o Deben ser viables, a súa utilización non debe entrañar un esforzo extraordinario ou imposible de alcanzar.  

 
Probas obxectivas  

Cada trimestre realizarase unha ou dúas probas escritas. Ademais dos coñecementos obxectivos, terase en conta a adquisición do vocabulario específico da EPVAV, 



así como a corrección lingüística na expresión das ideas desenvolvidas. A valoración de cada proba farase de acordo cos criterios de corrección que se establecerán ó 

inicio de cada unha delas.  

Tamén se establecerá a entrega periódica de láminas e traballos, realizados na aula e na casa. Os traballos que se efectúen na casa deben ser supervisados polo 

profesor/a ao longo do seu desenvolvemento. Na valoración dos mesmos terase en conta, ademais dos contidos, a presentación.  

A recuperación de cada unha das avaliacións consistirá tanto na realización dunha proba escrita como na entrega de láminas e de traballos non aprobados ou non 

entregados. As datas de entrega e de exame das avaliacións a recuperar estableceranse nos primeiros días da avaliación posterior á avaliación non superada.  

No terceiro trimestre realizaranse probas de recuperación final no caso de ter suspensa alguna, ou algunhas das avaliacións anteriores. 

 

Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a eliminación da 

Avaliación Extraordinaria de Setembro, que se adianta á xuño. Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese que se 

pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por parte do alumnado (tendo en conta o cálculo antes explicado). 

 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de traballo de repaso ou ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo 

incrementar a nota final ata medio punto. No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co obxectivo de superar a 

materia na Avaliación Extraordinaria de finais de curso. 

 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de 

recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou entrega de traballos nas datas que corresponda, segundo contemple a programación. 

 

2.1. Criterios de cualificación e promoción do alumnado TEMPORALIZACIÓN  

En cuarto curso da ESO a EPVAV impártense 3 horas semanais de docencia, que, por un total de 35 semanas ao curso, dan, aproximadamente, 105 sesións. 



Dividindo os contidos do curso no número de sesións necesarias para desenvolvelos a distribución queda como segue:    

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA  

 
A finalidade esencial da Educación Plástica Visual e Audiovisual é, por unha banda, dotar o alumno dos recursos necesarios para poder expresarse con linguaxe 

gráfica plástica e, por outra, poder xulgar e apreciar o feito artístico. Isto levarase a cabo coas seguintes medidas:  

o Desenvolver una metodoloxía eminentemente activa, orientada hacia o estímulo do espíritu crítico dos alumnos e alumnas, e impulsora dun clima favorabel á 

participación e ao traballo en equipo.  

o Guiar e mediar no aprendizaxe siñificativo, procurando obter o interés e a utilidade do aprendido. O aprendizaxe realizarase de xeito reflexivo, para que os 

alumnos poidan acadar as súas propias conclusións respecto do aprendido.  

o Proxectar e ordear as actividades de tal xeito que os alumnos teñan unha guía sistemática no proceso de aprendizaxe.  

o Potenciar o aprendizaxe de técnicas de estudio a fin de que o alumno rentabilice mellor o seu esforzo, adquira autonomía pedagóxica, se inicie no dominio dos 

instrumentos do traballo intelectual e, en definitiva, “aprenda a aprender”.  



o Crear unha visión integradora de todas as áreas.  

o Atender á diversidade de necesidades, intereses e edades que presentan os alumnos/as de ista etapa, adaptando e diversificando o currículo de forma flexible e 

contemplando o espacio de opcionalidade, sempre tendo en conta as posibilidades e os recursos do centro.  

o Avaliar continua, global e individualmente o proceso de ensino-aprendizaxe. O alumno/a debe participar no proceso de avaliación e coavaliación impulsando a súa 

autonomía persoal.  

o Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir á formación integral do alumnado, tanto no plano académico como no profesional.  

o Os contidos servirán para afianzar os adquiridos durante os cursos anteriores; a súa presentación estará de acordo có entorno que lle rodea e, sempre que sexa 

posible, enfocaranse hacia o tratamento ou resolución dos problemas que alí se prantexan.  

 

 

 

▪  O labor do profesorado  

▪  Para encarar este reto conceptual o profesor de EPVAV debe armarse dunha complexa bagaxe de coñecementos e de recursos que lle permitan dar á experiencia 

didáctica unha flexibilidade que antes non tiña.  

▪  A súa formación universitaria e académica debe sumar aqueles contidos non propios que lle axuden a completar o universo de experiencias que debe formar o 

coñecemento das súas alumnas e alumnos. Esíxese, por tanto, unha mentalidade aberta, non dogmática nin propedéutica, capaz de asimilar as novas formulacións a 

fin de facilitar a aprendizaxe dos contidos que se sinalan neste manual.  

▪  A experiencia didáctica en EPVAV debe estar fundamentada na actividade na aula, facilitando a utilización constante dos distintos procedementos de expresión 

plástica e artística. Desta maneira conséguese que o coñecemento dos alumnos avance a partir da experiencia e a manipulación.  



▪  Esta actividade na aula debe desenvolverse a partir de proxectos que impliquen toda la clase e xeren experiencias que enriquezan o coñecemento de cada un dos 

suxeitos implicados no proceso.  

▪  A partir destas experiencias débese promover o desenvolvemento de novas actividades que favorezan a progresión do coñecemento adquirido. Neste sentido as 

actividades deben organizarse de conformidade co concepto de “Taller” e a aula debe converterse, deste modo, nun “laboratorio de experimentación” en que se vaian 

acumulando os resultados do labor docente ao longo do curso e dos diferentes cursos en que se imparte a materia.  

▪  Materiais e recursos didácticos que se van utilizar  

▪  Non dispoñemos dun libro especifico para o cuarto curso. Basamonos principalmente en mostras os alumnos mentras explicamos o tema en proxeccion baixadas da 

internet e proxectaas co canon do que dispoñemos na aula. Animase os mesmos s facer búsquedas pola súa conta e permítese a utilización dos seus móviles para a 

búsqueda de imaxes e referentes para o tema. Advertidos tamén están de que o uso dos mobiles e so para a utilización na aula e dirixido a conseguir imaxes e datos 

que sexan de aplicación na aula. Calquera outra forma de utización non autorizada implicaría a retirada do mesmo e a entrega a dirección do terminal seguindo as 

pautas aprobadas no claustro de profesores.  

▪  En canto ós recursos materiais, entendemos como tales non só as dotacións específicas ligadas á aplicación da normativa legal (aula, dotacións básicas), senón tamén 

todas aquelas que son opcionais e que dependen en boa medida da disposición do profesorado ou das dispoñibilidades propias do Centro.  

▪  Resulta evidente que unha aula de EPVAV ben dotada debe verse incrementada de forma paulatina ao longo da práctica docente e que, ás veces, supón contar con 

recursos que son o froito de moitísimos anos de compras e achegas de todas as institucións e estamentos implicados na xestión do Centro, incluíndo a alumnos, nais, 

pais, institucións locais, representantes políticos, empresas etc.  

▪  A aula de EPV  

▪  A aula de EPV debe ser unha aula ampla e con iluminación adecuada. O máis conveniente, ademais da mesa do profesor, é que teña tamén unha mesa longa que 

ocupe unha parede da aula. Nela deben situarse os numerosos recursos que imos utilizar nas nosas actividades. Tamén é conveniente que os instrumentos de uso 



máis xeneralizábel estean en sitio visíbel e de fácil acceso.  

▪  O carácter de integración que supón o desenvolvemento das actividades na aula fai que esta deba conter a maior e máis adaptada cantidade de instrumentos de uso 

posíbeis. O feito de que estean ao alcance de todos eles e formen parte das experiencias a desenvolver durante o curso facilita a adaptación do alumnado á 

comprensión dos contidos e favorece a adquisición de destrezas no uso e manipulación dos instrumentos e os recursos.  

▪  A continuación facemos unha breve enumeración das condicións e dotacións que deben formar parte desta aula:  

▪  Organización da aula:  

▪  Debe procurarse que a organización da aula sexa flexíbel, de forma que o alumnado poida agruparse en distintos espazos en grupos ou individualmente para realizar 

tarefas determinadas no proceso de creación.  

▪  Neste sentido convén que a disposición das mesas poida variarse con facilidade. Do mesmo modo é importante dispoñer de espazos abertos e mesas longas pegadas ás 

paredes.  

▪  Esta forma de organizar a aula debe estenderse á propia concepción da actividade formativa, de maneira que os grupos de traballo teñan flexibilidade á hora de decidir 

as súas propias accións: saír fóra da aula, traballar noutro espazo ou programar actividades interdisciplinares con outras Materias ou materias.  

▪  O uso de diversas técnicas pode facer necesario compartir recursos con outras Materias, tal como pode entenderse no uso de medios informáticos, equipos de vídeo, 

radio, televisión etc.  

▪  Disposición:  

▪  Ben iluminada: Ventás amplas e altas, só a un lado da aula.  

▪  Orientada cara ao sur. Isto permite ter luz natural durante case todo o día, seguindo a posición do sol.  

▪  Mobiliario:  

▪  Encerado branco: é máis útil que o encerado tradicional, non só porque non mancha senón tamén porque permite proxectar directamente sobre el.  

▪  Pantalla de proxección: malia ter un encerado branco, o método más útil para unha eficiente proxección é unha pantalla destinada a este efecto que pode recollerse por 

enriba do encerado branco ou o encerado tradicional.  



▪  Panel de cortiza: serve para acumular imaxes, informacións útiles, tarefas a realizar, fichas ou esquemas de produción.  

▪  Outros recursos didácticos:  

▪  A explicación do profesor cando sexa estritamente necesaria; se non é imprescindible, mellor que os propios alumnos vaian progresando na autoaprendizaxe.  

▪  Blocs de debuxo.  

▪  Lapis de distinta dureza, lapis de cores, rotuladores, ceras, acuarelas…  

▪  Modelos varios de escaiola e vasos de barro e cerámica para debuxo do natural.  

▪  Sólidos básicos en madeira e plástico. Pezas industriais e de fontanería para esbozos acotados e representación en debuxo técnico.  

▪  Empregaranse figuras xeométricas tridimensionais e planas para familiarizar os alumnos cos corpos xeométricos.  

▪  Material de debuxo (regra, compás…).  

▪  Material para reciclaxe.  

▪  Material informático. Unha cámara dixital, internet, programas de tratamento de texto e de imaxes, e anuncios publicitarios  

▪  Papel de todos os tipos, cartulinas, cartón…  

▪  Láminas de arte.  

▪  Plastilina, arxila, escaiola…Instrumentos de modelaxe.  

▪  Libros de apoio e bibliografía de consulta do Departamento de Artes Plásticas.  

▪  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE  

▪  Os indicadores de logro son instrumentos que utiliza o profesor para avaliar a súa propia práctica docente. Para isto utilízanse varios procedementos que forman parte 

dos criterios de cualificación dos estándares de aprendizaxe avaliables. Os instrumentos de avaliación mais idóneos para dita identificación son a rúbrica e o porfolio.  

▪  As rúbricas: son instrumentos para o rexistro e análise de información obtida sobre a ejecución dunha tarea por parte dun alumno.  

▪  A carpeta: é a ferramenta que recolle e reflicte o proceso de aprendizaxe do alumno de forma complexa e completa. O docente é o responsable da súa definición e 



posta en práctica na programación de Aula.  

▪  A continuación sinalamos aqueles descritores/indicadores que deben terse en conta para a avaliación do proceso, desglosados en catro momentos principais: 

PROGRAMACIÓN, PROCESO DE ENSINO, PRÁCTICA DOCENTE e PROCESO DE AVALIACIÓN.  

▪  Ditos indicadores deben ir acompañados dunha escala de menor a maior (de 1 a 4) e das observacións pertinentes.  

 

Indicadores de logro da programación  

1. Os obxectivos didácticos formuláronse en función dos estándares de aprendizaxe avaliables que concretan os criterios de avaliación.  

2. A selección e temporalización de contidos e actividades foi axustada.  

3. A programación facilitou a flexibilidade das clases, para axustarse ás necesidades e intereses dos alumnos o máis posible.  

4. Os criterios de avaliación e cualificación foron claros e coñecidos dos alumnos, e permitiron facer un seguimento do progreso dos alumnos.  

5. A programación realizouse en coordinación co resto do profesorado.  

▪ Indicadores de logro do proceso de ensino  

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.  

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.  

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.  

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.  

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumna  

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.  

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.  



8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.  

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.  

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.  

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.  

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.  



Indicadores de logro da práctica docente  

1.- Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.  

2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.  

3.- Elabóranse actividades atendendo á diversidade.  

4.- Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.  

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.  

6.- Combínase o traballo individual e en equipo.  

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura.  

8.- Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.  

9.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.  

10.- Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.  

11.- Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.  

12.- Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.  

13.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.  

14.- Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.  

15.- Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.  

16.- As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.  

17.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Indicadores de logro da avaliación  

1. Realizouse unha avaliación inicial para axustar a programación á situación real de aprendizaxe.  

2. Utilizáronse de maneira sistemática distintos procedementos e instrumentos de avaliación, que permitiron avaliar contidos, procedementos e actitudes.  

3. Os alumnos dispuxeron de ferramentas de autocorrección, autoavaliación e coavaliación.  

4. Proporcionáronse actividades e procedementos para recuperar a materia, a alumnos con algunha avaliación suspensa, ou coa materia pendente do curso anterior, 
ou na avaliación final ordinaria.  

5. Os criterios de cualificación propostos foron axustados e rigorosos.  

6. Os pais foron adeecuadamente informados sobre o proceso de avaliación: criterios de cualificación e promoción, etc.  

 

Medidas de atención á diversidade.  

A diversificación curricular debe tratarse como unha forma de atención á diversidade que se dá de modo natural en todos os niveis educativos. Nese sentido, 

deben elaborarse, cando así se considere oportuno, adaptacións curriculares para atender estes casos.  

As adaptacións curriculares son decisións relativas á organización dos recursos dirixidos á análise dos diferentes alumnos e alumnas. É tamén unha “forma de 

atención á diversidade, baseada en concrecións do currículo que permiten individualizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe para atender o alumnado con 

necesidades educativas especiais. Consisten na adecuación dos obxectivos educativos, a eliminación ou inclusión de determinados contidos e a modificación dos 

criterios de avaliación, así como na ampliación das actividades educativas en determinadas materias curriculares. Deben ir precedidas dunha avaliación das 

necesidades educativas do alumno e dunha proposta curricular especifica”.  

As adaptacións curriculares comprenderán a adecuación dos obxectivos educativos, a eliminación ou inclusión de determinados contidos, a metodoloxía que se 

vai seguir e a conseguinte modificación dos criterios de avaliación, así como a ampliación das actividades educativas de determinadas materias curriculares. En 

todo caso estarán precedidas dunha avaliación das necesidades educativas especiais do alumno e dunha proposta curricular específica.  

Dadas as características artísticas innatas tan diferentes dos alumnos e alumnas de EPVAV, resulta conveniente sempre organizar, polo menos, tres niveis 

de aprendizaxe distintos:  



O nivel xeral, para a maioría da clase.  

Un nivel para alumnos e alumnas con dificultades nesta materia, con actividades máis simplificadas e de reforzo dalgúns aspectos máis fundamentais.  

Un nivel complementario para aqueles alumnos con maior capacidade de asimilación de conceptos, maior destreza manual ou máis facilidade de expresión 

artística, para evitar que se frustren por aburrimento, esperando a que rematen os seus compañeiros e compañeiras.  

Esta materia ofrece unha ampla posibilidade de diferentes estratexias que permiten darlles aos alumnos e alumnas resposta ás súas diversas realidades, 

relacionadas tanto co método de ensino como coa organización interna do grupo na aula.  

O primeiro instrumento de diagnóstico será a avaliación inicial, que nos permitirá coñece o nivel de partida de cada alumno, utilizando unha serie de 

actividades que van desde as construcións xeométricas simples até traballos de expresión libre, que proporcionarán a información necesaria para coñecer o nivel 

perceptivo e expresivo de cada un deles.  

En canto aos contidos deben diferenciarse con claridade aqueles coñecementos básicos dos complementarios, tomando como básicos os seguintes:  

▪  Os imprescindibles para aprendizaxes posteriores (operacións básicas de xeometría, fundamentos dos diferentes sistemas de representación etc.).  

▪  Os que contribúen ao desenvolvemento de capacidades básicas (percepción, comprensión, expresión etc.).  

▪  Os que denotan un maior nivel de funcionalidade en diversos aspectos da vida cotiá (proporción, escalas etc.).  

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO  

Elementos transversais:  

▪  A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 

educación cívica e constitucional traballaranse en todalas materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.  

▪  O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.  

 



Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos 

homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a 

consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia 

terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.  

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 

xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.  

▪  A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 

crítico.  

▪  No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de 

que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a 

motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas 

tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

Neste sentido o departamento de Artes Plásticas traballará nos seguintes elementos transversais. 

Educación para a convivencia: 

A formulación de problemas pode contribuír a desenrolar actitudes de solidariedade, cooperación e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do 

traballo en grupo, que se converte, así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na aula. 

Educación do consumidor: 



Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de consumo e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que se 

queiran crear actualmente a través da publicidade e das películas que presentan unha sociedade baseada no consumo. 

Educación non sexista: 

Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre alumnos e alumnas, e potencia-la participación destas nos debates e toma de 

decisións como mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste xeito, desde a propia actividade da aula, a establecer unhas 

relacións máis xustas e equilibradas entre as persoas.  

Accións de contribución ao proceso lector  

Todos os departamentos estamos implicados no mesmo, coordinados polo departamento de Lingua Galega. A nosa participación consiste de momento en:  

▪  Práctica de lectura diaria na aula facendo un traballo de síntese da información do libro de texto.  

▪  Elaboración colectiva de esquemas na aula cos aspectos principais de cada tema.  

▪  Aprendizaxe de termos específicos da materia tanto en castelán como en galego.  

▪  Análise da etimoloxía dos vocablos máis empregados, especialmente en Xeometría  

▪  Probas escritas nas que os alumnos deben dar definicións razoadas dos elementos e trazados básicos estudados.  

▪  Proposta de adquisición de libros relacionados (directa ou indirectamente) cas artes ó equipo de biblioteca.  

▪  Participación en proxectos relacionados coas actividades da biblioteca: ilustracións para relatos, creación de libriños, deseño de portadas de CD, etc.  



▪ Accións de contribución ao Plan TIC  

▪ Na aula de EPVAV temos un ordenador con conexión a internet e un canón dixital. Isto permite tratar os contidos con frecuentes proxeccións, tanto de imaxes 

(reproducións de obras de arte, deseños, arquitectura, etc) coma de presentacións preparadas especialmente para ampliar os temas tratados. Asemade, usamos a 

miúdo a conexión a internet para consultar contidos en páxinas web ou en documentais colgados na rede. Ademais de enriquecer o tratamento dos contidos, resulta 

moito máis atractivo para o alumnado.  

▪ Ó longo do curso fomentamos o emprego das TIC por parte do alumnado coa finalidade de: Elaborar carteis para os distintos departamentos que soliciten una 

colaboración con nós  

▪ Elaborar traballos para a súa exposición na aula por parte do alumnado empregando presentacións con diapositivas.  

▪ Accións de contribución ao plan de convivencia  

▪ O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos:  

• o Educar ó alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de 

conflitos.  

• o Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais, preservando a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da 

comunidade educativa.  

• o Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa competencia. o  



• o Fomentar un clima positivo de convivencia no centro, na aula e durante as actividades complementarias e extraescolares.  

• o Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren a convivencia.  

• o Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias 

tomadas ó respecto.  

• o Controlar as faltas de asistencia e retrasos dos alumnos, informando ós titores segundo o procedemento aprobado no noso centro.  

• ▪ Outras actividades complementarias e extraescolares  

• ▪ A EPVAV é un campo aberto ás relacións con outras materias e de feito xa se están a planear actividades conxuntas cos departamentos de:  

• o Biblioteca, na montaxe de exposicións, traballos de cartelería, instalacións, etc.  

• o Tecnoloxía, no campo do debuxo técnico básico, a normalización, escalas e sistemas de representación  

• o Matemáticas, no campo da xeometría.  

• o Actividades extraescolares, colaborando na produción de carteis, fondos de atrezzo, xornadas culturais, etc.  

• o Colaborare ademáis con Voz Natura  



• ▪Se é posible, inténtase que cada curso os alumnos de EPVAV realicen polo menos unha saída para visitar unha exposición artística en algún museo de arte 

contemporánea. 

▪ Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora  

▪ Para saber se as actividades propostas e os contidos traballados en cada unidade didáctica cumpriron os obxectivos desexados, faremos, ó remate de cada 

avaliación/trimestre unha autoavaliación, atendendo ós seguintes indicadores:  

• o Desenvolvemento na clase da programación e a adecuación da temporalización.  

• o Relación entre obxectivos e contidos.  

• o Adecuación de obxectivos e contidos ó nivel do alumnado e ás súas necesidades.  

• o Adecuación da metodoloxía empregada.  

• o Adecuación dos medios e material didáctico empregado.  

• o Coordinación dos contidos traballados cos dados en outras áreas coas que teñan relación.  

• o Interese mostrado polo alumnado.  

• o Adecuación da programación para o desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.  



• ▪No proceso de autoavaliación terá un importante papel o alumnado, mediante intercambios orais, postas en común acerca dos puntos anteriormente citados e 

cuestionarios escritos. Haberá que observar atentamente tamén os resultados académicos do alumnado de xeito combinado coa propia avaliación,para detectar os 

posibles fallos de metodoloxía docente de cada unidade didáctica, e ilos corrixindo para mellorar a programación e adecuala ás diferentes circunstancias de cada 

grupo de alumnos, curso, etc. 


