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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producións audiovisuais

 b

 d

 g

 h

 n

 B1.2. Características expresivas 
da imaxe: calidades plásticas, 
funcionais, semánticas e 
técnicas.

 B1.3. Característica expresivas 
nos dispositivos de captación de 
imaxe analóxicos e dixitais.

 B1.4. Encadramento e ángulo de 
cámara. Tipos de plano: uso e 
funcionalidade.

 B1.5. Conceptos espaciais da 
imaxe: valor expresivo e 
comunicativo. Campo e fóra de 
campo. Movemento interno e 
posta en escena.

 B1.6. Uso do son diexético e 
extradiexético. Voz en off.

 B1.1. Analizar criticamente os 
recursos expresivos utilizados nas 
producións audiovisuais, 
relacionando as características 
funcionais e tipolóxicas coa 
consecución dos obxectivos 
comunicativos.

 IS.1.1.2. Recoñece as 
características expresivas da 
imaxe fixa e móbil e as súas 
calidades plásticas, funcionais, 
semánticas e técnicas, en 
composicións fotográficas e 
produtos audiovisuais multimedia 
e dos novos medios. 

 CD

 IS.1.1.3. Valora as consecuencias
comunicativas da utilización 
formal e expresiva do 
encadramento, o ángulo de 
cámara e os seus movementos 
na resolución de diversas 
situacións audiovisuais.

 CSC

 IS.1.1.4. Relaciona o valor 
expresivo e comunicativo dos 
conceptos espaciais da imaxe, 
tales como o campo, o fóra de 
campo e os movementos interno 
e externo dos planos, coa 
interpretación do relato 
audiovisual.

 CSC

Bloque 2. Análise de situacións audiovisuais

 b

 d

 g

 h

 n

 B2.1. Elementos teóricos da 
montaxe audiovisual: tipoloxías.

 B2.2. Temporalidade e ritmo na 
edición.

 B2.3. Recursos técnicos da 
montaxe e a edición: corte, 
fundido e encadeado.

 B2.6. Influencia da técnica da 
montaxe e a edición na 
percepción do espazo e a 
temporalidade.

 B2.1. Analizar situacións 
audiovisuais extraídas de produtos 
cinematográficos de diversos 
xéneros, aplicando as técnicas de 
linguaxe audiovisual e valorando os
elementos que garanten o 
mantemento da continuidade 
narrativa e formal nunha produción 
audiovisual.

 IS.2.1.3. Valora as consecuencias
da aplicación das técnicas de 
montaxe fílmica no mantemento 
da continuidade narrativa, 
perceptiva, formal, de 
movemento, de acción e de 
dirección. 

 CCEC

 IS.2.1.5. Xustifica as alternativas 
posibles na montaxe dun produto 
audiovisual, a partir da valoración
do tratamento do tempo, do 
espazo e da idea ou contido.

 CSIEE

Bloque 3. Elaboración de guións audiovisuais

 b

 d

 g

 h

 m

 n

 B3.1. O guión como documento 
de traballo. Translación do texto á
imaxe e ao son.

 B3.2. Guión audiovisual. 
Estrutura narrativa. Idea temática.
Escenas e secuencias.

 B3.3. Fases de creación dun 
guión.

 B3.4. Guión literario, guión 

 B3.1. Elaborar guións audiovisuais 
aplicando unha estrutura narrativa 
coherente coas posibilidades 
expresivas da imaxe, o son e a 
música.

 IS.3.1.1. Valora a importancia da 
función expresiva da imaxe, o 
son e a música no proceso de 
creación de guións audiovisuais. 

 CCEC

 IS.3.1.2. Caracteriza a estrutura 
narrativa e a idea temática dun 
guión audiovisual de ficción, a 
partir da análise dun proxecto 
achegado.

 CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

técnico e storyboard.

 B3.5. Produción audiovisual 
multimedia: fases e persoal que 
intervén..

 IS.3.1.3. Constrúe o guión 
literario dunha determinada 
secuencia seguindo as fases 
estandarizadas nas producións 
audiovisuais: determinación da 
idea, documentación, storyline, 
argumento e tratamento.

 CCL

 IS.3.1.4. Realiza a transformación
dunha secuencia dramática á 
estrutura propia dun guión 
técnico e un storyboard.

 CSIEE

Bloque 4. Captación de imaxes fotográficas e de vídeo

 b

 d

 g

 h

 i

 m

 n

 B4.1. Sistemas e dispositivos de 
captación e reprodución visual. 
Percepción visual e 
funcionamento das cámaras 
fotográfica e de vídeo.

 B4.2. Iluminación da escena.

 B4.3. Composición e posta en 
escena: sentido estético e sentido
narrativo.

 B4.4. Tipos de movementos de 
imaxe. Desprazamento do eixe e 
focal. 

 B4.5. Aspectos técnicos da 
imaxe: distancia focal, 
temperatura de cor, exposición e 
resolución.

 B4.6. Tipoloxía de soportes 
audiovisuais e os seus formatos.

 B4.7. Aplicación dos conceptos 
de plano, toma, exposición, 
enfoque, punto de vista e ángulo 
de encadre.

 B4.8. Resolución da imaxe e 
almacenamento.

 B4.1. Gravar pezas audiovisuais 
aplicando técnicas de captación de 
imaxes fotográficas e de vídeo, e 
reforzando a súa expresividade 
mediante os recursos e medios 
técnicos da linguaxe audiovisual.

 IS.4.1.1. Compara o proceso de 
captación de imaxes do ollo 
humano e da percepción visual 
coa aplicación transferida aos 
sistemas de captación e 
reprodución visual.

 CSC

 IS.4.1.2. Xustifica o efecto da 
iluminación das secuencias que 
se vaian captar polos sistemas 
técnicos audiovisuais.

 CMCCT

 IS.4.1.3. Dispón os flashes 
fotográficos ou a iluminación 
lixeira necesaria para adecuar as 
condicións lumínicas da escena 
aos dispositivos de captura 
fotográfica ou de vídeo.

 CMCCT

 IS.4.1.4. Rexistra coa cámara de 
vídeo e coa fotográfica as tomas, 
os planos e as secuencias, e 
introduce os axustes necesarios 
de temperatura de cor, 
exposición, resolución, son e os 
metadatos coa información 
necesaria para a súa 
identificación.

 CMCCT

 B4.9. Dereitos de imaxe: 
Copyright e Copyleft. Cesión de 
dereitos imaxe.

 B4.2. Recoñecer os sistemas de 
xestión, distribución e protección 
de dereitos de autoría.

 IS.4.2.1. Utiliza recursos 
audiovisuais de acordo coas leis 
de propiedade intelectual.

 CSC

Bloque 5. Tratamento dixital de imaxes

 b

 d

 g

 h

 i

 m

 B5.1. Axustes da imaxe fixa: 
balance de brancos, contraste, 
brillo e saturación.

 B5.2. Corrección de cor.

 B5.3. Correccións perspectivas 
da imaxe na posprodución.

 B5.1. Realizar o tratamento dixital 
de imaxes valorando 
características de cor, formatos e 
contraste, e empregando técnicas 
de xeración, procesamento e 
retoque de imaxe fixa.

 IS.5.1.1. Corrixe anomalías dos 
orixinais de imaxe fixa, e realiza 
os axustes necesarios de 
contraste, equilibrio de gris, brillo 
e saturación, adaptando o 
resultado ás características do 
medio ou soporte final das 
imaxes.

 CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 n  IS.5.1.2. Adapta e axusta as 
imaxes ás características 
técnicas do medio ou soporte 
final, garantindo, de ser o caso, o 
rexistro espazo-temporal e a 
continuidade das secuencias de 
imaxes fixas necesarias para a 
elaboración do material visual.

 CSIEE

 IS.5.1.3. Elabora a imaxe final do 
proxecto mediante a aplicación 
de transformacións xeométricas e
efectos de perspectiva 
necesarios, empregando técnicas
e ferramentas específicas de 
edición.

 CMCCT

Bloque 6. Edición de pezas visuais

 b

 d

 g

 h

 m

 i

 n

 B6.1. Proceso de posprodución: 
selección de tomas, aplicación 
dos conceptos de ritmo, 
construción do significado e 
continuidade.

 B6.2. Elementos específicos da 
posprodución: transicións, efectos
dixitais e sonorización.

 B6.3. Formatos e códigos para a 
exportación de arquivos 
audiovisuais.

 B6.1. Editar pezas visuais 
aplicando técnicas de creación de 
secuencias dinámicas de gráficos e
imaxes fixas, e de montaxe 
audiovisual, axustándoas a pezas 
musicais.

 IS.6.1.1. Relaciona as 
especificacións técnicas e as 
calidades operativas do 
equipamento de posprodución 
coas metodoloxías de montaxe e 
edición en proxectos de cine, 
vídeo e televisión.

 CAA

 IS.6.1.2. Configura o proxecto de 
edición de gráficos e imaxes fixas
ou de edición non lineal, 
considerando o formato axeitado 
ao material orixinal e á difusión 
final que se pretende no 
proxecto.

 CSIEE

 IS.6.1.3. Edita as pezas de vídeo,
as fotografías, os gráficos, os 
rótulos e os elementos sonoros 
na liña de tempo do programa de 
edición, realizando transicións 
entre os planos, elaborando 
subtítulos, harmonizando o ton e 
sincronizando a duración da 
imaxe co audio.

 CD

 IS.6.1.4. Exporta a peza visual de
edición a un ficheiro co formato 
necesario para a súa posterior 
reprodución.

 CMCCT

Bloque 7. Deseño de bandas sonoras

 b

 d

 g

 h

 m

 B7.1. Banda sonora da produción
audiovisual: diálogos, efectos de 
son e música.

 B7.2. Recursos específicos de 
linguaxe sonora.

 B7.4. Aplicación práctica dos 

 B7.1. Integrar o son e a imaxe nun 
produto multimedia, un audiovisual 
ou un programa de radio, aplicando
os recursos expresivos da linguaxe
sonora e relacionando as súas 
posibilidades de articulación e 
combinación segundo os tipos de 

 IS.7.1.1. Especifica o valor 
funcional, expresivo e 
comunicativo dos recursos 
sonoros empregados na 
construción da banda sonora 
dunha produción audiovisual ou 
radiofónica.

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 i

 n

conceptos teóricos de diálogos, 
efectos de son e música. Procura 
e elaboración de recursos 
sonoros para produtos 
audiovisuais.

destinatarios/as.  IS.7.1.3. Identifica os recursos 
específicos de linguaxe sonora 
empregados na construción da 
banda sonora dunha produción 
audiovisual.

 CCL

 IS.7.1.5. Elabora mediante 
aplicacións dixitais a banda 
sonora dun produto audiovisual 
sinxelo ou multimedia, dando 
resposta aos seus requisitos 
comunicativos.

 CD

Bloque 8. Calidades técnicas do equipamento de son idóneo en radio e medios audiovisuais

 b

 d

 g

 h

 i

 n

 B8.1. Características do son: 
frecuencia e intensidade.

 B8.2. Medios de transmisión do 
son: ondas de radio e impulsos 
electromagnéticos

 B8.3. Sistemas de captación de 
son. Tipos de micrófonos.

 B8.5. Evolución do rexistro 
sonoro na historia das produción 
audiovisuais.

 B8.1. Recoñecer as calidades 
técnicas do equipamento de son 
idóneo en programas de radio, 
gravacións musicais e proxectos 
audiovisuais, xustificando as súas 
características funcionais e 
operativas

 IS.8.1.1. Analiza o proceso de 
captación do oído humano e a 
percepción das frecuencias 
audibles.

 CAA

 IS.8.1.3. Recoñece os sistemas 
de captación e rexistro sonoro 
empregados na produción de 
audiovisuais e radio.

 CCL

Bloque 9. Equipamento técnico en proxectos multimedia

 b

 d

 g

 h

 i

 n

 B9.1. Prestación dos 
equipamentos informáticos na 
elaboración multimedia.

 B9.2. Aplicacións informáticas 
para tratamento de imaxe, 
animación 2d, edición de vídeo e 
autoría.

 B9.3. Formatos de arquivo 
empregados no tratamento dixital 
de imaxe, audio e vídeo na 
produción multimedia.

 B9.4. Medidas de accesibilidade 
aos contidos multimedia.

 B9.1. Recoñecer as prestacións do 
equipamento técnico en proxectos 
multimedia, identificando as súas 
especificacións e xustificando as 
súas aptitudes en relación cos 
requisitos do medio e as 
necesidades dos proxectos.

 IS.9.1.1. Identifica as prestacións 
do equipamento informático en 
proxectos multimedia.

 CAA

 IS.9.1.2. Recoñece as 
prestacións técnicas e operativas 
das aplicacións de tratamento de 
imaxes, animación 2D, edición de
vídeo e autoría.

 CMCCT

 IS.9.1.3. Xustifica a utilización de 
determinados formatos de 
ficheiro de imaxe, audio e vídeo 
para cámaras fotográficas, 
escáners, micrófonos, liñas de 
audio e reprodutores de vídeo, 
adecuados aos proxectos 
multimedia.

 CSIEE
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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 terá valor positivo para 
a cualificación do alumnado e presentará un carácter diagnóstico.

Instrumentos:

Dossier do proxecto en diversos formatos.

Traballos entregados ao correo electrónico.

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 as actividades de recuperación, repaso e reforzo propostas.

Se as condicións o permiten, o alumnado deberá realizar unha proba obxectiva sobre 
os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación 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 proxectos finais de materia adaptados aos intereses do alumnado 
sobre audio, fotografía, vídeo e realidade virtual.

Nestes proxectos desenvolveranse de modo integrado e simultáneo diferentes 
estándares da materia.

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

1._Necesidade dunha mínima intervención docente e polo tanto unha 
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.

Deseñaranse actividades que integren:

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

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

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

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade):

Todo o alumando dispón de 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 ou
enviar por correo electrónico.

Manteranse abertas as canles de comunicación co alumnado a través 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

Enviarase por correo electrónico a documentación necesaria (páxinas web, 
vídeos, titoriais, recursos interactivos e outros documentos), a presentación das 
propostas de traballo guiadas e o plan de traballo semanal. Continuarase 
empregando o blog de materia.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

Informarase por correo electrónico e a través de titoría.

Publicidade Publicarase na páxina web do centro.
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