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3. OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

 

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.  

 

 

 

 

 



Programación 1º E.S.O. 
 

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 

 

 

 

 

 



Programación 3º E.S.O. 

o Criterios sobre cualificación e promoción do alumnado  

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.  

 

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  


