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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

 a

 c

 d

 e

 h

 B1.1. A linguaxe plástica e 
visual na creación da 
composición artística.

 B1.1. Realizar composicións 
creativas que evidencien as 
capacidades expresivas da 
linguaxe plástica e visual, 
desenvolvendo a creatividade
e expresándoa 
preferentemente coa 
subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou 
empregando os códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da linguaxe 
visual e plástica, co fin de 
enriquecer as súas 
posibilidades de 
comunicación.

 EPVAB1.1.1. Realiza 
composicións artísticas 
seleccionando e utilizando os 
elementos da linguaxe 
plástica e visual.

 CCEC

 a

 d

 g

 n

 B1.2. Leis da composición.

 B1.3. Leis da composición: 
movemento, ritmo e liñas de 
forza.

 B1.4. Cor como ferramenta 
simbólica.

 B1.2. Realizar obras plásticas
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas,
tanto analóxicas coma 
dixitais, valorando o esforzo 
de superación que supón o 
proceso creativo.

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis 
de composición, creando 
esquemas de movementos e 
ritmos, empregando os 
materiais e as técnicas con 
precisión.

 CCEC

Bloque 2. Debuxo técnico

 b

 f

 g

 n

 o

 B2.1. Utensilios de debuxo 
técnico: estudo e manexo.

 B2.2. Trazados xeométricos: 
cuadriláteros, polígonos 
regulares e división da 
circunferencia.

 B2.3. Tanxencias e enlaces.

 B2.4. Aplicación dos 
procedementos de trazado de 
cuadriláteros, polígonos, 
tanxencias e enlaces no dese- 
ño de motivos xeométricos.

 B2.1. Analizar a 
configuración de deseños 
realizados con formas 
xeométricas planas, creando 
composicións onde 
interveñan diversos trazados 
xeométricos, utilizando con 
precisión e limpeza os 
materiais de debuxo técnico.

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas
sinxelos referidos a cuadriláteros
e polígonos utilizando con 
precisión os materiais de debuxo
técnico.

 CAA

 CMCCT

 EPVAB2.1.3. Resolve problemas
básicos de tanxencias e enlaces.

 CAA

 CMCCT

 EPVAB2.1.4. Resolve e analiza 
problemas de configuración de 
formas xeométricas planas e 
aplícao á creación de deseños 
persoais.

 CAA

 CMCCT

 b

 f

 g

 o

 B2. 5. Interpretación das 
pezas a través das súas vistas 
diédricas.

 B2.6. Trazado, medidas e 
posición correctas das vistas 
de pezas sinxelas. Liñas 
vistas e ocultas. Esbozo á 
man alzada e con utensilios 
de debuxo técnico.

 B2.8. Sistema axonométrico: 
isometría. Posición dos eixes.
Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas.

 B2.2. Diferenciar e utilizar os
sistemas de representación 
gráfica, recoñecendo a 
utilidade do debuxo de 
representación obxectiva no 
ámbito das artes, a 
arquitectura, o deseño e a 
enxeñaría.

 EPVAB2.2.1. Visualiza 
formas tridimensionais 
definidas polas súas vistas 
principais.

 CAA

 CMCCT

 EPVAB2.2.2. Debuxa as 
vistas (alzado, planta e perfil)
de figuras tridimensionais 
sinxelas.

 CAA

 CMCCT

 EPVAB2.2.3. Debuxa 
perspectivas axonométricas de 
formas tridimensionais.

 CAA

 CMCCT

 b  B2.12. Debuxo asistido por  B2.3. Utilizar programas de  EPVAB2.3.1. Utiliza as  CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 e

 i

 o

computador. Trazado de 
pezas planas e 
tridimensionais sinxelas.

debuxo por computador para 
construír trazados 
xeométricos e pezas sinxelas 
nos sistemas de 
representación.

tecnoloxías da información e 
da comunicación para a 
creación de deseños 
xeométricos sinxelos.

 CMCCT

Bloque 3. Fundamentos do deseño

 a

 c

 d

 f

 h

 l

 B3.1. Análise das linguaxes 
visuais cotiás (arte, deseño, 
publicidade, etc.).

 B3. 2. Fases do proceso de 
deseño.

 B3.3. Análise da estética e a 
funcionalidade do deseño 
industrial de obxectos.

 B3.1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e as 
formas do seu ámbito 
cultural, con sensibilidade 
cara ás súas calidades 
plásticas, estéticas e 
funcionais, e apreciando o 
proceso de creación artística, 
en obras propias e alleas, e 
distinguir e valorar as súas 
fases.

 EPVAB3.1.1. Coñece os 
elementos e as finalidades da 
comunicación visual.

 CSIEE

 CCEC

 b

 e

 f

 i

 B3.6. Deseño de 
composicións modulares 
utilizando trazados 
xeométricos.

 B3.7. Compoñentes da imaxe 
corporativa: nome, cor, 
tipografía, logotipo, deseño, 
etc.

 B3.8. Secuenciación e 
elaboración de proxectos 
creativos adaptados ás áreas 
do deseño.

 B3.9. Informática ao servizo 
dos proxectos de deseño.

 B3.10. Planificación dun 
proxecto artístico

 B3.3. Realizar composicións 
creativas que evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás áreas, 
e valorando o traballo en 
equipo para a creación de 
ideas orixinais.

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

 CSIEE

 CCEC

 EPVAB3.3.3. Realiza 
composicións creativas e 
funcionais adaptándoas ás áreas
do deseño, valorando o traballo 
organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto,
así como a exactitude, a orde e 
a limpeza nas representacións 
gráficas.

 CSIEE

 CCEC

 EPVAB3.3.4. Utiliza as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para levar a cabo 
os seus propios proxectos 
artísticos de deseño.

 CD

 CSIEE

 CCEC

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia

 a

 h

 n

 ñ

 B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. Análise dos
factores expresivos e a súa 
simboloxía. 

 B4.2. Realización dun 
storyboard.

 B4.1. Identificar os elementos
que forman a estrutura 
narrativa e expresiva básica 
da linguaxe audiovisual e 
multimedia, e describir 
correctamente os pasos 
necesarios para a produción 
dunha mensaxe audiovisual, e
valorando o labor de equipo.

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

 CD

 CSIEE

 CCEC

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza 
fotografías, tendo en conta 
criterios estéticos.

 CD

 CSIEE

 CCEC

 e

 l

 n

 o

 B4.3. Estudo de planos, 
angulacións e movementos de
cámara no cine.

 B4.2. Recoñecer os 
elementos que integran as 
linguaxes audiovisuais e as 
súas finalidades.

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

 CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 a

 e

 f

 g

 B4.6. Creación dixital de 
imaxes.

 B4.7. Deseño dun proxecto 
publicitario.

 B4.8. Desenvolvemento dun 
proxecto persoal.

 B4.3. Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando 
interese polos avances 
tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes.

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes
dixitais utilizando programas 
de debuxo por computador.

 CD

 CSIEE

 CCEC

 EPVAB4.3.3. Realiza un 
proxecto persoal seguindo o 
esquema do proceso de 
creación.

 CAA

 CD

 CSIEE

 CCEC

 a

 c

 d

 f

 h

 n

 o

 B4.9. Análise crítica da 
linguaxe publicitaria.

 B4.4. Amosar unha actitude 
crítica ante as necesidades de 
consumo creadas pola 
publicidade, rexeitando os 
elementos desta que supoñan 
discriminación sexual, social 
ou racial.

 EPVAB4.4.1. Analiza 
elementos publicitarios cunha
actitude crítica desde o 
coñecemento dos elementos 
que os compoñen.

 CD

 CSIEE

 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):

Todo o alumnado ten 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.

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.
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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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