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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Expresión plástica

 b

 c

 d

 f

 g

 n

 B1.1. Proceso creativo. 
Métodos creativos aplicados a
procesos de artes plásticas e 
deseño.

 B1.1. Coñecer e aplicar os 
métodos creativos gráfico-
plásticos aplicados a procesos 
de artes plásticas e deseño.

 EPVAB1.1.1. Crea 
composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos, 
mediante propostas por 
escrito, axustándose aos 
obxectivos finais.

 CAA

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica 
métodos creativos para a 
elaboración de deseño 
gráfico, deseños de produto, 
moda e as súas múltiples 
aplicacións.

 CSIEE

 a

 c

 d

 f

 n

 B1.3. A imaxe como 
representación da realidade. 
Iconicidade na imaxe gráfica. 
Niveis de iconicidade.

 B1.4. O bosquexo ou 
apuntamento como estudo 
previo ao resultado final.

 B1.3. Debuxar con distintos 
niveis de iconicidade da imaxe.

 EPVAB1.3.1. Comprende e 
emprega os niveis de 
iconicidade da imaxe gráfica, 
elaborando bosquexos, 
apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e 
miméticos.

 CCEC

 a

 c

 d

 f

 n

 B1.5. Natureza da cor. Cor 
luz e cor pigmento. 

 B1.6. Temperatura da cor.

 B1.7. Simbolismo da cor.

 B1.4. Identificar e diferenciar 
as propiedades da cor luz e a 
cor pigmento.

 EPVAB1.4.1. Realiza 
modificacións da cor e as 
súas propiedades empregando
técnicas propias da cor 
pigmento e da cor luz, 
aplicando as TIC, para 
expresar sensacións en 
composicións sinxelas.

 CSIEE

 EPVAB1.4.2. Representa con 
claroscuro a sensación 
espacial de composicións 
volumétricas sinxelas.

 CSC

 b

 c

 f

 g

 n

 B1.8. Materiais e técnicas de 
debuxo e pintura. Técnicas 
plásticas: secas, húmidas e 
mixtas.

 B1.5. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas secas,
húmidas e mixtas. Témpera e 
lapis de grafito e de cor; 
colaxe.

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis 
de grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas 
mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en 
superficies homoxéneas ou 
degradadas.

 CCEC

 EPVAB1.5.6. Aproveita 
materiais reciclados para a 
elaboración de obras de 
forma responsable co medio e
aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas.

 CSC

Bloque 2. Comunicación audiovisual

 e

 g

 o

 B2.5. Imaxe en movemento: 
posibilidades expresivas.

 B2.3. Coñecer os fundamentos 
da imaxe en movemento e 
explorar as súas posibilidades 
expresivas.

 EPVAB2.3.1. Elabora unha 
animación con medios 
dixitais e/ou analóxicos.

 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 e

 l

 n

 ñ

 o

 B2.9. Fotografía. A fotografía
como medio de 
comunicación.

 B2.6. Analizar e realizar 
fotografías comprendendo e 
aplicando os fundamentos 
desta.

 EPVAB2.6.2. Realiza 
fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de 
vista, aplicando diferentes 
leis compositivas.

 CD

 a

 c

 d

 e

 h

 B2.10. Linguaxes visual e 
audiovisual: funcións e 
códigos.

 B2.7. Utilizar de xeito axeitado
as linguaxes visual e 
audiovisual con distintas 
funcións.

 EPVAB2.7.1. Deseña 
mensaxes visuais e 
audiovisuais con distintas 
funcións utilizando diferentes
linguaxes e códigos, seguindo
de xeito ordenado as fases do 
proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, etc.).

 CCL

 e

 g

 i

 B2.14. Linguaxe multimedia 
como ferramenta de traballo.

 B2.11. Comprender os 
fundamentos da linguaxe 
multimedia, valorar as achegas 
das tecnoloxías dixitais e ser 
capaz de elaborar documentos 
mediante este.

 EPVAB2.11.1. Elabora 
documentos multimedia para 
presentar un tema ou 
proxecto, empregando os 
recursos dixitais de xeito 
axeitado.

 CD

Bloque 3. Debuxo técnico

 b

 f

 g

 B3.1. Lugares xeométricos 
fundamentais. Circunferencia,
mediatriz, bisectriz e 
mediana.

 B3.1. Coñecer lugares 
xeométricos e definilos.

 EPVAB3.1.1. Explica os 
exemplos máis comúns de 
lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, 
etc.).

 CCL

 b

 f

 n

 B3.2. Polígonos. Polígonos 
regulares e irregulares. 
Clasificación dos polígonos.

 B3.2. Clasificar os polígonos 
en función dos seus lados, 
recoñecendo os regulares e os 
irregulares.

 EPVAB3.2.1. Clasifica 
correctamente calquera 
polígono de tres a cinco 
lados, diferenciando 
claramente se é regular ou 
irregular.

 CAA

 b

 e

 f

 g

 B3.4. Tanxencias e enlaces. 
Propiedades e  consideracións
xeométricas das tanxencias.

 B3.4. Comprender as 
condicións dos centros e as 
rectas tanxentes en distintos 
casos de tanxencia e enlaces.

 EPVAB3.4.1. Resolve 
correctamente os casos de 
tanxencia entre 
circunferencias, utilizando 
adecuadamente as 
ferramentas.

 CMCCT

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

 CA

 b

 f

 g

 n

 B3.8. Redes modulares: 
cadrada e triangular.

 B3.9. Concepto de simetría, 
xiro e translación aplicado as 
composicións modulares.

 B3.8. Estudar os conceptos de 
simetrías, xiros e translacións 
aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos.

 EPVAB3.8.1. Executa deseños
aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos.

 CD

 b

 f

 B3.10. Representación 
obxectiva de sólidos. 
Introdución aos sistemas de 

 B3.9. Comprender o concepto 
de proxección e aplicalo ao 
debuxo das vistas de obxectos, 

 EPVAB3.9.1. Debuxa 
correctamente as vistas 
principais de volumes 

 CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 n

 o

medida e sistemas 
perspectivos. Vistas diédricas 
dun sólido.

con coñecemento da utilidade 
das anotacións, practicando 
sobre as tres vistas de obxectos
sinxelos e partindo da análise 
das súas vistas principais.

frecuentes, identificando as 
tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas.

 b

 f

 n

 o

 B3.12. Axonometría 
isométrica aplicada a volumes
sinxelos.

 B3.11. Comprender e practicar 
os procesos de construción de 
perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos.

 EPVAB3.11.1. Realiza 
perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos.

 CCEC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

A avaliación será continua e personalizada, observando e valorando o proceso de 
aprendizaxe e tendo como referencia a adquisición das competencias básicas.

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial terán valor positivo 
para a cualificación do alumnado.

Instrumentos:

Dossier de traballos no portafolio de Agueiro.

Cualificación final

As actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación realizadas durante a fase non 
presencial serán avaliadas en beneficio do alumnado permitindo superar e mellorar o 
resultados da 1ª e 2ª avaliación en función do nivel de desempeño e calidade do traballo 
entregado.

A cualificación final da materia seguirá os principios da avaliación continua considerando:    

1. As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.

2. A cualificación das actividades de recuperación, repaso e reforzo realizadas polo 
alumnado con unha ou dúas das avaliacións anteriores suspensas. 

3. A cualificación das actividades de repaso e ampliación das aprendizaxes 
anteriores entregadas no terceiro trimestre, só no caso de que estas 
favorezan ao alumnado.

Proba 
extraordinaria de 
setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xullo deberá entregar no mes de 
setembro unha serie de traballos semellantes aos elaborados no terceiro trimestre 
como actividades de recuperación, repaso e reforzo.

Opcionalmente, e se as condicións o permiten, o alumnado terá dereito a realizar 
unha proba obxectiva sobre os contidos desenvolvidos no 1º e 2º trimestre antes do 
remate das clases presenciais.

Avaliación de  
materia pendentes

Non procede. Non hai alumnado coa materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

Deseñaranse actividades e proxectos que integren:

-Recuperación, repaso e/ou reforzo dos estándares traballados na 1ª e
2ª avaliación.

-Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para 
todo o alumnado.

-Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias ao 
alumnado que superou a 1ª e 2ª avaliación.

As actividades serán globalizadoras, de modo que se traballen 
simultaneamente diferentes estándares, mesmo correspondentes a diferentes 
bloques de contido.

As propostas de traballo terán en conta dúas cuestións específicas relativas ao
seu carácter “non presencial”:

1._Necesidade dunha mínima intervención docente e polo tanto maior 
autonomía do alumnado.

2._A adaptación dende o punto de vista procedemental, de rutinas 
propias de taller ao entorno doméstico coas limitacións que isto supón,
pero tamén coas posibilidades que aporta.

Focalizarase a atención na adquisición das competencias claves que axuden 
ao alumnado a superar a materia, co obxectivo de que poidan continuar o seu 
itinerario formativo.

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade):

Alumnado con conectividade

Os diferentes proxectos e actividades propostas terán un seguimento semanal.

O profesor aportará semanalmente recursos e materiais de apoio para o 
desenvolvemento das actividades así como pautas ou instrucións concretas 
que axuden ao alumnado a xestionar o traballo.

Daranse, tamén semanalmente, instrucións precisas sobre os traballos ou 
evidencias de traballo que o alumnado deberá incorporar ao seu dossier 
dixital.

Manteranse abertas as canles de comunicación co alumnado a través das 
menxases de Agueiro e do correo electrónico coa finalidade de dar resposta as
súas dúbidas e comentarios e para favorecer un seguimento o máis 
personalizado posible das súas evolucións.

Alumnado sen conectividade:

As tarefas, actividades e os materiais necesarios para realizar os traballos 
serán enviados á dirección do centro por correo electrónico que os fará chegar 
ao alumnado en formato papel, e que a súa vez escaneará e enviará ao 
profesor os traballos unha vez realizados.

O seguimento deste traballo terá unha periodicidade semanal.
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Manteranse comunicación co alumnado a través das titorías, coa finalidade de 
dar resposta as súas dúbidas e comentarios e para favorecer un seguimento o 
máis personalizado posible das súas evolucións.

Materiais e recursos

Os publicados no blog de materia, que xa son un fondo documental habitual 
para este alumnado.

Específicos para cada proxecto ou actividade: Páxinas web, vídeos, titoriais, 
recursos interactivos e outros documentos de acceso en liña.

O acceso aos recursos xestionarase dende o portafolio dixital de Agueiro xunto
ás presentacións das propostas de traballo guiadas, e o plan de traballo 
semanal.

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

Informarase a través das canles de comunicación habitual, plataforma Agueiro e 
correo electrónico, e a través da titoría.

Publicidade Publicarase na páxina web do centro.
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