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I.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN. MARCO XERAL 

 
O noso centro está situado na periferia da cidade de Vigo.  
A procedencia do noso alumnado é principalmente dos nosos colexios adscritos: O 
Carballal, Igrexa –Candeán,Santa Mariña e Chas Bembrive, situados nos barrios de 
Cabral,Candeán e Bembrive que amosan una mextura de caracteres rurais e urbana. 
A mayoría das familias ten rendas medias e  baixas. O 50% dos pais/nais só ten estudios 
primarios. O 85% viven en casas propias e poden facilitar un lugar adecuado para o 
estudio dos fillos/as e o 64% dispoñen duna habitación para eles. 
O alumnado ten un nivel de “destrezas” de normal a deficiente. O interese polo estudio 
e, polo  xeral, escaso. 
Fan bastante vida nos barrios e case un 50% di pertenecer a algunha asociación cultural 
o deportiva. 

 
 

II. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA/MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. SINAIS 
DE IDENTIDADE. 

 
   - Educación integral en coñecementos,destrezas e valores morais do alumnado. 
   - A atención especial ó alumnado con mayores dificultades. 
   - O desenvolvemento das capacidades creativas e do espíritu crítico.   
   - A formación no respecto e na defensa do medioambiente. 
   - A potenciación do coñecemento da nosa cultura. A atención o idioma galego. 
   -Espacio aberto en continua relación con centros e alumnado doutras comunidades e 
países. 
 

III.  EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 A. OBXECTIVOS. METODOLOXÍA XERAL NA ESO. 

 
La creatividade é unha resposta natural da persoa co seu entorno, unha maneira de 
interactuar co mundo co rodea. 
Creatividade e comunicación van da man. Estimulando pois activamente a creativadade 
estaráse suministrando automáticamente moitas maneiras de expresión. 
 
OBXECTIVOS: ensinar aos alumnos/as a canalizar a súa capacidade creativa para que 
produzca un grado de satisfacción neles mesmos. 
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B. CONTIDOS. PROGRAMACIÓN. 

 

B.1. 1º ESO 

 
 

   B.1.1 METODOLOXÍA DIDÁCTICA. INTRODUCIÓN. 
 

Nesta primeira etapa de Educación Secundaria Obligatoria o alumno/a comeza a tomar 
contacto coa área de Plástica dun 
xeito independizado, sen relacionala con outras formas artísticas.Deste xeito,débeselle 
ir presentando a materia como unha linguaxe máis,pero non verbal senón visual, da cal 
están participando aínda sen seren conscientes. 
 
Toda a importancia que hoxe en día ten o que é imaxe, manipulada o de forma natural, 
debe de entenderse como unha linguaxe visual da que estamos obrigados a participar, 
isto é percibila, interpretala e saber emitir mensaxes. 
 
Só con fixar a atención na nosa contorna temos material suficiente para axudar ós 
nosos alumnos/as a desenvolver as súas capacidades expresivas e interpretativas. 
 
Para poder comprender éstas imaxes temos que abrir ó alumno/a un novo campo, 
traballando signos da nova linguaxe: color,  volume, textura, para chegar ás súas 
cualidades plásticas.  
 
Por outra banda, para poñer todos éstes conceptos e elementos en marcha, temos que 
traballar no campo da representación e da instrumentalización. 
 

     B.1.2 BLOQUES DE CONTIDOS. 
 
Unidade 1.  A cor e as súas técnicas. 
 
Obxectivos. 
- Observar a cor nos elementos do entorno: natureza e  obxectos e adecuar a súa 
representación a diferentes técnicas. 
- Distinguir e apreciar as diferentes técnicas pictóricas propostas na unidade. 
- Experimentar coas diferentes técnicas pictóricas sobre as mesturas da cor: harmonías 
e contrastes. 
 
Contidos.     
Os pigmentos: orixe e clasificación. 
Os medios ou aglutinantes: historia e actualidade. 
Os disolventes: características e tipos. 
As ceras: 
     A súa elaboración. 
     Orixes. 
     A augarrás. 
     Os soportes. 
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As témperas: 
     Orixe e utilización. 

Técnicas diversas segundo espesor, utensilios. 
A acuarela. 
     Breve historia desta técnica. 
     Diferencias técnicas segundo o soporte e o medio. 
O rotulador. 
     Diferentes tipos e puntas. 
     Os condicionantes técnicos. 
     A liña. 
Cores luz e síntesis aditiva. Cores pigmento e síntesis aditiva.   
A cor das cousas.A percepción da color. 
O círculo cromático. 
Cualidades da color: ton, valor e saturación. 
Harmonías e contrastes. Gamas da color. 

  
Procedementos. 

Realización de diferentes temas propostos con cada una das técnicas estudiadas. 
Análise e explicación dos diferentes efectos conseguidos por cada una das técnicas 
tratadas. 
Realización dun tema libre no que predomine unha harmonía da cor. 
 

Actitudes.  
Coñecemento básico das diferentes técnicas e reconecemento das masmas. 
Manexo apropiado dos materiales utilizados. 
Respecto polos traballos dos compañeiros/as e propios. 
Gusto e sensibilidade pola limpieza e orde dos materiais propios e alleos. 
Aplicación persoal da cor para a consecución dos obxectivos propostos e dos seus 
propios obxectivos. 
Valoración das capacidades e cualidades das cores,entendimento e aplicación. 
 

Unidade 2, As texturas.  
 
Obxectivos. 
 - Observar os elementos da contorna e saber ver e recoñecer as súas texturas. 
 - Analizar e valorar as posibilidades expresivas dos diferentes materiais utilizados 
valorando a súa plasticidade. 
 - Utilizar, sen inhibicións, a linguaxe plástica como elemento de comunicación. 
 - Investigar sobre a realización de texturas e as súas cualidades expresivas. 
 
 Contidos. 

As texturas visuais e táctiles. 
As texturas naturais, 
     Observación.  
 Clasificación. 
     Variacións segundo a luz. 
As texturas artificiais. 
Elaboración de texturas: técnicas e procedementos. 
A collage.  
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     Breve historia da collage. 
     Procedementos de collage. 
 

Procedementos. 
Recollida e clasificación de diferentes texturas. 
Realización dunha composición sobre un tema previamente acordado utilizando 
texturas elaboradas polo alumno/a sobre o soporte. 
Realización  dunha composición sobre un tema previamente acordado utilizando 
texturas naturais. 
Realización dunha collage sobre un tema previamente ecordado e explicación das 
texturas nel introducidas. 
Realización de diferentes deseños previamente acordados mediante distintos 
procedementos de elaboración de texturas. Débese limitar o uso da cor. 
 

Actitudes. 
Recoñecemento e elaboración dos diferentes elementos analizados. 
Sensibilidade pola limpeza no acabado do traballo. 
Predisposición  á búsqueda de diferentes solucións cos conceptos tratados. 
Interese e valoración das cualidades expresivas das texturas. 
     

Unidade 3: O volume. 
 
Obxectivos. 

- Observar elementos do entorno e saber analizar os volumes implícitos. 
- Utilizar e aproveitar técnicas sinxelas e adecuadas de representación para a 
representación plástica. 
- Apreciar as posibilidades expresivas das diferentes técnicas utilizadas para expresar o 
volume. 

 
Contidos. 

Expresión bidimensional do volume: a liña. 
Definición do volume mediante a luz: o claroscuro. 
Representación bidimensional no plano. A forma e a estructura. 
A perspectiva. Vistas diédricas. Axonometrías. Aproximación á perspectiva cónica. 
Expresión tridimensional do volume. 
     O modelado. 
     Materiais básicos. 

 
Procedementos. 

Realización dunha composición onde se busque a representación do volume e o 
espacio por medio do claroscuro. 
Realización de diferentes representacións onde se utilicen os sistemas de 
representación explicados. Comparación razoada dos diferentes resultados. 
Realización de representacións do volume bidimensionalmente en obxectos cotiáns. 
Búsqueda dos puntos de fuga en diferentes fotografías e cadros de paisaxes e 
interiores. 
Realización dun relevo sinxelo co material apropiado. 
Interpretación tridimensional dunha representación bidimensional. 
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Actitudes. 
Interese por coñecer e conseguir diferentes técnicas que manifiesten diferentes 
expresións a través do volume. 
Valoración e diferenciación dos cambios lumínicos nos obxectos. 
Predisposición a percibir os cambios de perspectiva nas diferentes manifestacións 
artísticas. 
 

 
B.1.3. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Total unidades: 3. 
Semanas de curso: 36. 
Clases semanaís: 2. 
Duración de cada unidade: 
    Primeira avaliación: Unidade 1. 
    Segunda avaliación: Unidade 2. 
    Terceira avaliacion: Unidade 3. 
 

B.1.4. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 
 

Comprensión, recoñecemento e mínimo dominio das diferentes técnicas. 
Saber distinguir e traballar coas texturas. 
Mínima capacidade para representar o volume tridimensional debuxando. 
Realización de traballos con mínimo orden, coidado e pulcritude. 
 

 
B.1.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

Describir gráfica e plásticamente unha forma dada identificando os seus elementos 
constitutivos: configuración estructural, textura e color. 
Diferenciar la variedade de texturas visuais e táctiles que se poden producir con 
diversas técnicas e materiais. 
Representar figuras do natural mediante o encaixe e o claroscuro. 
Valorar os aspectos estéticos dos feitos artísticos contemporáneos e dos que 
compoñen o patrimonio cultural galego. 

 
B.1.6. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
 
- Insercción no noso blog de biblioteca de tres lecturas recomendadas para ésta idade. 
- Participación no Club de lectura cun libro no terceiro trimestre proposto polo noso 
departamento. 
 
B. 1. 7. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

 
Proxección e análisis dunha película realizada con Stop motion, neste curso “A novia 
cadáver” de Tim Burton. 
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B.2. 3º ESO. 

 
B.2.1. OBXECTIVOS BÁSICOS XERAÍS PRINCIPIAS. 
 

Percibir e interpreta-las imaxes e as formas da contorna natural e cultural, potenciando 
a sensibilidade, a memoria visual e a imaxinación. 
Aplica-la linguaxe plástica e visual noutras áreas do currículo, establecendo relacións 
coas demaís linguaxes buscando o modo maís personal e expresivo de comunicar. 
Estimula-la expresión creativa valorando o personalismo expresivo, a sensibilidade, a 
orixinalidade e a análise das representacións obxectivas ou subxectivas, individuaís ou 
colectivas. 
Valora-la importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión e 
comunicación que contribúe a superar inhibicións e, polo tanto axuda ó benestar 
persoal. 
 

B.2.2. BLOQUES DE CONTIDOS. 
 
Unidade 1. A comunicación visual. 

 
 Contidos. 

 O deseño e as súas formas. Deseño gráfico e industrial. 
 Símbolos e signos. Anagramas, logotipos, marcas e pictogramas. Definición, 
propiedades e clases. 
 Lectura obxectiva e subxectiva da imaxe. 
 O cartaz “berrido na rúa”, formatos, codificación de imaxes, partición do seu espazo, a 
súa estructura compositiva. 
  

 Procedementos. 
Recollida de logotipos  de presencia cotián para formar un ficheiro. 
Búsqueda de formas non figurativas con pequenas formas geométricas. 
Deseño dun anagrama para unha empresa ficticia. 
Desenrolo da imaxen corporativa de dita empresa. 
Deseño dun cartaz co tema a propoñer. 
 

 Actitudes. 
Avalia-lo proceso creativo, desde a idea ata a resolución e presentación final. 
Análise crítica e non pasiva ante a publicidade e xeral. 
Respecta-los traballos, solucións e opinións dos compañeiros e contrastar coas propias, 
sacando conclusións. 

 
Unidade 2. Tanxencias e enlaces. 

 
 Contidos.  

Propiedades das tanxencias. 
Trazado de rectas tanxentes a unha circunferencia. 
Rectas tangentes a dous circunferencias de distinto raio. 
Trazado de circunferencias sen coñece-lo raio. 
Enlaces. 
Curvas técnicas: óvalos e ovoides. 
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Curvas cónicas: elipse, hipérbole e parábola. 
 
 Procedementos. 

Realización de todo-los ejercicios relacionados nos contidos. 
Construccións sinxelas onde estén presentes os ejercicios anteriormente citados. 
Recollida de obxetos cotiáns e representacións onde estén presentes os trazados 
anteriores. 
Realización dunha proposta concreta de deseño industrial na que se utilicen os 
exercicios relacionados. 

 
Actitudes.  

Comprende-la necesidade de pulcritude nos trazados geométricos para a óptima 
obtención de resultados. 
Recoñece- la presencia da xeometría nos obxetos cotiáns e na natureza. 
Ser consciente de que os avances da técnica e da tecnoloxía proporcionan novos 
medios e materiaís ó compo artístico. 

 
Unidade 3. A proporción. 

 
 Contidos. 

A magnitude das cousas e a súa percepción. 
A proporción, a igualdade e os seus métodos contructivos, traslación, xiro,coordenadas. 
Semellanza. 
Simetría: central, axial e radial. 
Escalas: ampliación, reducción e natural. 
O módulo: ritmo, repetición, alternancia, ritmo seriado, redes. 
 

 Procedementos. 
Realización de exercicios técnicos propostos na aula. 
Construcción de catro redes creativas a partires das redes básicas. 
Realización con criterio estético de tres series. 
 

 Actitudes.        
Valora-la proporción como elemento expresivo en diferentes figuras planas. 
Curiosidade e interese por coñecer e investigar sobre a proporción. 
Valora-lo esforzo persoal e o afán de superación. 
Tolerar e valorar as creacións dos compañeiros. 
Confianza no desenrolo de diferentes capacidades procedementaís. 

 
B.2.3.  TEMPORALIZACIÓN. 
 
   Total unidades: 3 
   Semanas de curso: 36. 
   Clases semanaís: 2. 
   Duración de cada unidade: 

    Primeira avaliación: Unidade 1. 
    Segunda avaliación: Unidade 2. 
    Tercera avaliación: Unidade 3. 
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B.2.4. CONTIDOS MÍNIMOS EXISIBLES. 
 

   Definición dos tipos de deseño e comprensión da súa finalidade. 
   Comprensión e trazado dos enlaces e tangentes maís relevantes.                          
   Capacidade para representar figuras iguais, semellantes e simétricos. 
   Manexo apropiado das escalas. 
   Realización de traballos con orden, coidado e pulcritude.        
 
 
B.2.5.  CRITERIOS  DE AVALIACIÓN. 
 
   Analizar imaxes tendo en conta elementos básicos constitutivos da sintaxe visual. 
   Representar xeométricamente formas naturais e artificiais. 
   Deseñar composicións modulares sobre redes poligonais. 
   Interpretar composicións buscando distintas alternativas na organización das formas. 
   Utilizar adecuadamente técnicas gráficas segundo as intencións comunicativas. 

    
 
B.2.6. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
 
   Insercción no noso blog de biblioteca de tres lecturas axeitadas para ésta idade  
 
 
B.2.7. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 
 
   Proxección e análise dunha película.  
 

B 3. 4º ESO. 

 
 B.3.1. OBXECTIVOS BÁSICOS XERAIS    PRINCIPIAIS. 
 

Entender o mundo cotidián das imaxes e como comunicar. 
Achegamento ó mundo da imaxen e da comunicación visual para facer posible a 
expresión de solucións creativas. 
Interpretación e comprensión dos elementos técnicos presentes en obxectos e 
representacións de uso cotián. 

 
 B.3.2. BLOQUES DE CONTIDOS. 
 
Unidade 1.Análise e creación de imaxes. 

 
Contidos. 

 Interacción das distintas linguaxes: verbal, xestual, musical, plástica. 
 Lectura obxectiva e subxectiva de imaxes.  
 Función socio cultural da imaxen na historia. 
 Achegamento ós media e ás novas tecnologías. 
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Procedementos. 
Búsqueda, análise e selección dos elementos propostos, sobre materiais gráficos. 
Búsqueda e representación gráfica de catro expresións faciais aparecidas en cómics. 
Organizar e completar unhas viñetas de cómic. 
Análise dunha película e a súa codificación: planos cortos, medios, largos, o ángulo de 
visión, etc. 
 

Actitudes. 
Habituarse  á análise e á investigación co fin de obter información para resolver, 
ampliar e mellorar solucións estéticas. 
Actitude crítica y non pasiva ante as imaxes. 
Tolerar e valorar as creacións dos compañeiros/as. 

 
Unidade 2. Análise e creación de imaxes. 
 
 Contidos. 

Os elementos gráfico-plásticos como vehículo para a análise e creación de imaxes. 
A liña como abstracción da forma. Carácter expresivo do trazo e do grafismo. A liña 
como elemento estructurado da forma, o encaixe. 
A textura. Técnicas gráficas para a creación de tramas visuais. 
A color. Dimensións,  matiz, luminosidade, saturación. Simbolismo e psicología da color. 
Apreciación obxectiva y subxectiva da color. Aplicación da color en distintos campos da 
actividade humana. 
 
 

Procedementos. 
Realización dun exercicio “a liña” coa finalidade de entender e dominar o encaixe. 
Confección dun tema libre a color no que predomine unha harmonía específica según a 
finalidade decidida polo alumno/a. 
Creación dun debuxo libre figurativo a base de tramas visuais. 
Actitudes. 
Aplicación persoal da cor para a consecución dos obxectivos propostos e dos seus 
propios obxectivos. 
Valorar as capacidades e cualidades das cores, entendelas e aplicalas. 
Valora-lo esforzo persoal e o afán de superación. 

 
 
Unidade 3. Análise e representación de formas. 
 
Contidos. 

Estructura da forma. Estructuras de formas naturais complexas:ramificación,  
traslación, expansión. 
Proporcionalidade e escala. Concepto de canon, medida, módulo. A proporción na arte. 
Posibilidades expresivas da desproporción e deformación. 
Representación icónica da forma. Configuración abstracta. 
 

Procedementos. 
Realización de redes espaciais sinxelas. 
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Medicción dun compañeiro/ a como ensaio do canon e a súa posterior representación 
na folla.  
Análise de distintas obras de arte  desde o punto de vista da proporción, canon de 
beleza e escala. 
Representación da deformación do exercicio de medicción anterior. 
Ejercicio abstacto sobre a  deformación. 

 
Actitudes. 

Valora-la repetición modular como elemento expresivo. 
Curiosidade e interese por coñecer e investigar a proporción e a súa deformación. 
 
 

Unidade 4. A composición. 
 
 Contidos. 

Organización do formato. Direccións e liñas de forza. Peso virtual. Equilibrio. 
Leis compositivas. 
 

Procedementos. 
Análise  de distintas obras de arte desde o punto de vista do equilibrio. 
Realización dun ejercicio compositivo dados varios obxetos fotocopiados. 
 

 Actitudes. 
Habituarse a análise e á investigación co fin de obter información para resolver, ampliar 
e mellorar solucións estéticas. 
Confianza no desenrolo de diferentes expresións estéticas. 
 

 
Unidade 5. Percepción e representación. O volume. 
 
 Contidos. 
       Visión e percepción. Ilusións ópticas. 

O volume no plano: escala de grises e claroscuro. Luz propia, luz lanzada, luz reflexada. 
Sistemas de representación bi e tridimensionaís : diédrico, axonométrico e cónico. 
Formas modulares tridimensionais. 

 
 
 Procedementos. 

Análise de obras de Escher. 
Análise e representación do claroscuro con un bodegón de figuras xeométricas e foco 
de luz na aula. 
A fiestra de Durero. Exercicios a través dela. 
Exercicios sinxelos en diédrico e axonométrico. 
 

Actitudes.   
Valora-los sistemas perceptivos como medio de representación bidimensional.  
Análise e recoñecemento dos distintos sistemas perceptivos.        
Criterio propio para a elección dos sistemas de representación más axeitados. 
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Unidade 6. Procedementos e técnicas utilizadas no linguaxe visual. 
 
Contidos. 

Procedementos gráficos, pictóricos e escultóricos. 
Soportes e técnicas.  Estilos.  
A imaxe no medio artístico Artistas e movementos de vangarda do século XX. Arte 
galega. 
 

Procedementos.  
Breve análise na historia da arte dos soportes, procedementos e técnicas básicas  
existentes ao longo dela. 
Estudo do século XX en xeral e  a arte galega. 
 

Actitudes. 
Tomar parte en feitos de carácter artístico potenciando a responsabilidade no 
desenvolvemento da actividade, o repecto ás diferencias no grupo e a comunicación de 
ideas. 
Preocuparse activamente pola conservación do patrimonio cultural galego. 
 
 

Unidade 7. Proceso de creación. 
 

Contidos. 
Fases dunha obra. Bosquexo, ralización y acabado. 
Fases dun proxecto técnico. Esbozo, planos arte final, maqueta. 
 
Procedementos. 
Realización dunha obra o proxecto a elección do alumno/a con toda-las fases 
estudiadas. 
 
Actitudes. 
Valora-lo esforzo persoal e o afán de superación. 
Valorar a súa creatividade e a dos seus compañeiros/as. 
 

B.3.3. TEMPORALIZACIÓN. 
 
Total unidades: 7 
Semanas de curso: 36. 
Clases semanaís: 3. 
Duración de cada unidade: 
    Primera avaliación: Unidades 1,2e 3. 
    Segunda avaliación: Unidades 4 e 5. 
Terceira avaliación: Unidades 4 e 5. 

 
B.3.4. CONTIDOS MÍNIMOS EXISIBLES. 
 
Distinción e manexo  dos tres elementos básicos: liña, textura e color para a súa 
aplicación. 
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Capacidade de representar formas proporcionadas según cánones e de abstraerlas. 
Ser capaz de “organizar” un formato determinado cos elementos propostos. 
Mínima representación do volume no plano sirvéndose do claroscuro. 
Distinción dos sistemas diédrico, axonométrico e cónico, e representación de figuras 
sinxelas. 
Distinción de técnicas, soportes e estilos básicos dentro da historia da arte. 
Conocer os pasos de creación dunha obra o proxecto para levala a cabo. 
 
 

B.3.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 
Analiza-los elementos representativos e simbólicos dunha imaxe. 
Selecciona-lo tipo de liña e textura, adecuándoos á finalidade expresiva da 
representación gráfica. 
Cambia-lo significado dunha imaxe mediante o uso da color. 
Analiza-la estructura de formas da natureza,determinando eixos,direccións e 
proporcións. 
Buscar distintas variables compositivas nun determinado campo visual, tendo en conta 
os conceptos de encadramento e equilibrio entre tódoslos elementos constitutivos. 
Describir gráfica ou plásticamente obxectos tridimensionais identificando os seus 
elementos esenciais. 
Describir, mediante os distintos sistemas de representación, formas tridimensionaís 
elementais. 
Realizar un proxecto, seleccionando entre os distintos procedementos gráficos, 
plásticos e visuais, o máis adecuado segundo as necesidades de expresión. 
Manexar con corrección os instrumentos e materiais axeitados ás diversas técnicas 
gráficas, plásticas e visuais. 
Relacionar artistas e movementos de vangarda do século XX. Recoñecer obras e artistas 
galegos do século XX. 
 

 
B.3.6. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 
 
Insercción no blog de biblioteca de tres lecturas axeitadas para ésta idede.  
 
 
B.3.7. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 
 
Colaboración co profesorado da materia optativa de Informática na utilización das TIC no 
linguaxe visual: retoque  e integración fotográfica, programas novedosos de presentación e 
montaxe de video. 
 
 

C.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DOS ALUMNOS. 

 

 Establecer que queremos conseguir: ter claros os nosos obxectivos. 



 14 

 Observar, analizar e interpretar el traballo dos alumnos/as na aula en 
función dos nosos obxectivos. 

 Tomar decisións sobre que facer para ir adaptando a nosa acción. 

 A avaliación adoptará un carácter procesal continua de modo que esté 
presente en todo tipo de actividades  (transversaís, concursos, etc) no só 
en momentos puntuaís. 

 Tamén atenderá globalmente a todoslos ámbitos da persoa e non sóo aos 
puramente cognitivos. 

 Carácter de orientación cara as súas eleccións posteriores ( sobre todo 
cara  o Bacharelato), facilidade en comprensión espacial o capacidades 
especialmente boas viso-manuaís. 

 
O PROCESO DE AVALIACIÓN. 
 

 Avaliación inicial que detectará a situación de partida do grupo, os seus 
coñecementos previos e grao de madurez. 

 Avaliación formativa como observación sistemática do proceso de 
aprendizaxe intentando detectar as posibles carencias ou dificultades. 

 Avaliación sumativa que se realizará ao término de cada bloque temático e 
contrastará o grao de consecución dos obxectivos propostos. 

 Instrumentos de avaliación. 
 
1º da ESO: Primer trimestre: Tres traballos puntuados a partes iguaís para o 
80% da nota. E o 20% para os traballos complementarios, transversaís, en 
grupos, cooperativos….. 
              Segundo trimestre: 4 traballos puntuados a partes iguaís o 80% da 
nota. O 20% restante os traballos complementarios, transversaís, de grupos e 
cooperativos. 
                     Tercer trimestre: Proba escrita 80% e intervencións na clase do 
alumno/a e resolución de exercicios na aula 20%. 
3º da ESO: Primer trimestre: 3 traballos puntuados a partes iguaís 80% da 
nota e o 20% restante traballos complementarios, transversaís, de grupo e 
cooperativos. 
              Segundo trimestre: 1 traballo  50% da nota e proba escrita outro 50%. 
                     Tercer trimestre: 2 traballos puntuados a partes iguaís 80% da 
nota e o 20% restante traballos complementarios, transversaís, de grupo e 
cooperativos. 
4º da ESO: Primer trimestre: 5 traballos puntuados a partes iguaís 80% da 
nota. O 20% restante, traballos complementarios, transversaís, de grupo e 
cooperativos. 
              Segundo trimestre: 2 traballos 50% da nota e proba escrita 50%. 
              Tercer trimestre: Proba escrita 50%e traballo 50%.. 

 Sistemas de cualificación. 
Actividades para o verán e proba en setembro. 
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D.  PLANS DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN  DE MATERIAS PENDENTES   

 
 
*Actuacións de reforzo (Orde do 6 de outubro de 1995). 
* Recuperación durante o curso: Recuperación trimestral das probas escritas e 
repetición dun dos traballos suspensos. 
*Recuperación de pendentes: Proba escrita no mes de maio e entrega dun traballo a 
especificar con eles. 
 

 

E.  PROGRAMACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAÍS.         

 
A nosa asignatura ten moita relevancia en multitude de temas importantes para a 
educación dos rapaces pois pode representar, sempre gráficamente, ideas, 
reivindicacións e todo tipo de manifestacións nas que se traballe nos demaís 
departamentos. 
Cada curso desenvólvense distintas actividades a proposta doutros departamentos, 
proxectos educativos intercentros, etc. 
Neste curso desenrolaremos as seguintes: 
 

 Educación ambiental. 
  
Participación no programa 12 meses, 12 paisaxes incluído no plan Proxecta. 2ºESO a 
través da Atención educativa. 
Participación no concurso convocado por Confemadera O monte é a nosa vida. 1º, 3º e 
4º.  

 
 

Educación para a  paz. 
O día da paz (30 de Xaneiro) se conmemorará co unha manifestación artística dos 
alumnos/as de 1º da ESO no hall do centro. 
Confección de cartaces Día Internacional contra a violencia de xénero”, 25 de 
noviembre, 3ºESO. 
 

Educación para a saúde. 
Participación no concurso de curtametraxes Doazón e trasplantes convocado pola 
Consellería de Sanidade, 1º de Bacharelato e no programa Salvavidas dentro do Plan 
Proxecta, 1º de ESO. 
Participación no programa dentro do plan Proxecta “Clases sen fume”,1º da ESO, 
aportando por curso unha actividade creativa. 
 

Educación ético- cívica. 
   Participación no concurso de debuxo Defensor do pobo. 1ºESO. 
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   Participación no concurso escolar a nivel nacional organizado por FIES (Fundación 
Institucional Española) “¿Qué es un rey para ti?”, 1ºESO. En colaboración co departamento 
de Historia. 
   Colaboración no programa Consumópolis dentro do Plan Proxecta da Consellería de 
Educación.   
 
Educación para a igualdade de oportunidades. 
   Participación no concurso escolar nacional da ONCE. 1ºESO. 
    
Educación non sexista. 

Participación no concurso de carteís para o día 8 de marzo (día das mulleres), 1º da ESO 
Colaboración no programa Quérote+ dentro do Plan Proxecta. 
 

Educación viaria. 
Elaboración de cartaces para o concurso de debuxo cidade de Lugo. 1º da ESO. 
 

Normalización lingüística. 
Creación do logo do Departamento de Normalización lingüística en forma de concurso 
de ideas para todoslos alumnos/as do centro. 
Participación no concurso de cartaces “Día das letras galegas 2013 “. 
 

F.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 
 As primeiras, a desenvolver no centro, serán as  seguintes: 
- Participación no concurso de tarxetas  de Nadal convocado polo Celta de Vigo. 1º da 
ESO. 
-  Exposición fotográfica no Hall do centro sobre o Magosto. 4º da ESO. 
- Confeción da tarxeta de felicitación de Nadal do centro mediante concurso de 
ideas.1º da ESO. 
- Outros traballos que poidan surxir no tercer trimestre, maís difícil de temporalizar 
no comenzo do curso. 
 
Actividades extraescolares. 
- Visita ao MARCO (Museo da arte contemporánea de Vigo), exposición e taller 
didáctico. 1º da ESO. 
- Saída pola nosa contorna para fotografiar. 
 

 

G. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. MEDIDAS.  

- Traballo en grupo: tarefas concretas en grupos heteroxéneos. 
               - Metodoloxía de traballo cooperativo na aula: Xogos: O “Pictionary” na aula, 
debuxando no taboleiro. 
               - A simbolización (personaxe escondido e preguntas; si fora unha cor?, “¿si fora unha 
forma?, ¿si  fora…?). 
             Treboada de ideas. 
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IV BACHARELATO 

 

A.  INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN E METODOLOXIA XERAL 
NO BACHALERATO. 

 
Centrarnos nas cuestións básicas,sen descartar a posible ampliación ou conexión con outras 
ciencias e estructurar en niveis de maneira que se facilite unha aprendizaje progresiva. 
Expoñer os contidos acompañados del proceso de construcción geométrico. 
 

B. PROGRAMACIÓN. 

B.4. 1º CURSO DE BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLÓXICO.       

        DEBUXO TÉCNICO I. 

 
  B.4.1. OBXECTIVOS XERAIS. 

 
Neste primer curso temos que sentar a bases necesarias cara ao curso 
Posterior dónde por falta de tempo e debido o extenso temario non poderán facerse moitos 
exercicios na aula. 
Noso principal obxectivo será o rápido manexo da escadra e cartabón sobre todo na consecución 
das distintas perpectivas e conseguir unha tamén rápida visualización das mesmas por parte do 
alumno/a. 
Buscaremos tamén a seguridade nos métodos operativos dos sistemas de representación. 

 
B.4.2. CONTIDOS. 
 
   UNIDADE 1. FUNDAMENTOS DA XEOMETRÍA DESCRITIVA. 

 
1.1. Clases de proxección. 

 Proxeccións cónicas. 
 Proxeccións cilíndricas. 

1.2. Sistemas de representación. 
        Sistema diédrico. 
        Sistema de perspectiva axonométrica ortogonal. 
        Sistema de perspectiva axonométrica oblicua. 
        Sistema cónico. 
 

  UNIDADE 2. SISTEMA AXONOMÉTRICO. 
 
2.1. Elementos do sistema axonométrico. Eixes axonométricos. 
2.2. Clases de sistema axonométrico. 
        Isométrico. 
        Dimétrico. 
        Trimétrico. 
2.3. Escala axonométrica e coeficientes de reducción. 
2.4. Obtención das escalas axonométricas. 
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       Abatemento dos planos axonométricos. 
 
 
2.5. Perspectiva cabaleira. 
       Elementos do sistema de perspectiva cabaleira. 
       Dirección de proxección e coeficiente de reducción. 
       Escalas de reducción do eixe “y”. 
2.6. Perspectiva militar. 
       Elementos do sistema de perspectiva cabaleira. 
       Dirección de proxección e coeficiente de reducción. 
2.7. Representación da circunferencia. 
2.8. Perspectiva de sólidos.       
 

UNIDADE 3. SITEMA CÓNICO. 
 
3.1. Inroducción. 
      Elementos do sistema cónico. 
      Representación da recta. (Aclarativo, non fundamental). 
      Representación do plano. (Aclarativo, non fundamental). 
      Puntos métricos. 
      De unha recta horizontal. 
      De unha recta contenida no plano xeometral. 
      De unha recta contenida no plano xeometral e perpendicular ao plano do cadro. 
3.2. Elección de datos. 
       Altura do punto de vista. 
       Eixe visual. 
       Ángulo óptico. Horizontal e vertical. 
       Plano do cadro. 
       Colocación de datos. Puntos de fuga pricipaies. 
3.3. Método perspectivo. 
       Método dos puntos métricos. (Poden explicarse varios métodos, pero traballarase co 

nomeado). 
Posta en práctica de figuras sinxelas tanto en cónica frontal como oblicua. 
Representación da circunferencia. 
 

UNIDADE 4. SISTEMA DIÉDRICO. INTRODUCCIÓN. 
 
 4.1. Sistema diédrico. Elementos do sistema. 

          Planos de proxección. 
       Planos bisectores. 
 4.2. O punto. Posicions xerais do punto. 
       Representación do punto por coordenadas. 
 4.3. A recta. Representación. 
       Punto que pertenece a unha recta. 
       Estudio de visibilidade  dunha recta. 
       Representación da recta por coordenadas. 
 4.4. O plano. Representación. 
       Punto e recta contidos nun plano. 
       Posicións particulares do plano. 
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 4.5. Pretenzas. 
       Pretensas entre punto recta e plano. 
       Rectas notables do plano. 
 4.6. Tercera proxección. Representación do punto, recta e plano. 
 

 UNIDADE 5. NORMAS. 
 
 5.1. Fundamentos da normalización. 
 5.2. Liñas normalizadas. 
       Anchura e espaciamento. 
       Grupo de liñas. 
       Prioridade de liñas coincidentes. 
       Escalas normalizadas. 
 
 
Procedementos   

Elaboración diaria dos apuntes e materia referida na aula. 
Realización de todas -las actividades programadas na aula. 
Elaboración dos exercicios propostos nos tempos determinados. 
Representación das figuras, dadas por sus vistas diédricas, nos sistemas referidos. 
Debuxar en perspectiva cónica a partires de representacións diédricas, interpretando 
correctamente as indicacións. 
 

Actitudes 
       Entender a necesidade e a importancia dos distintos sistemas de representación. 
       Valora la importancia da correcta representación de pezas nos diferentes sistemas. 
       Valora-la necesidade de limpeza e  orden nas representacións gráficas. 
    
 

B.4.3. TEMPORALIZACIÓN. 
 
  Primeira avaliación: Unidade 1 e 2. 
  Segunda avaliación: Unidade 3. 
  Terceira avaliación: Unidade 4 e 5. 
    

 
B.4.4. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 

 
 Diferenciar as clases de proxección. 
 Recoñecer os distintos sistemas de proxección. 
 Correcto paso do espazo ao plano no sistema diédrico. 
 Representar no sistema anterior puntos, rectas e planos mais relevantes con soltura. 
 Construir en perspectiva isométrica, cabaleira e militar figuras sinxelas. 
 Construir en perspectiva cónica  frontal e oblicua figuras sinxelas. 
 Elexir ben a vista maís representativa dunha figura. 
 Trazo axeitado e distinción de liñas. 
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B.5. 2º CURSO DE BACHARELATO. DEBUXO TÉCNICO II.  
     
B.5.1. OBXECTIVOS XERAIS 
 
   - Facer hincapié na xeometría plana como piar fundamental para chegar a dominar o debuxo 

técnico, posto que constitúe a base das construcción que se desenvolverán ó longo das 
unidades seguintes. 

   -Adquirir a destreza necesaria para manexar coa suficiente habilidade as operacións no 
sistema diédrico coa finalidade de axilizar a resolucións de construccións geométricas 
neste sistema.  

   -Aprender a escoller o tipo de perspectiva mais axeitada para cada caso. 
   -Precisión, claridade e estética na realización gráfica. 
   -Comprensión e transmisión dun debuxo por medio da normalización. 
   -Emprego correcto de materiais, instrumentos e técnicas gráficas 

 
 
B.5.2. BLOQUES DE CONTIDOS. 
 
UNIDADE 1. XEOMETRÍA PLANA. 
 
Contidos. 

     1.1.-Contruccións  gráficas elementais; proporcionalidade e  semellanza.                   
          -Cuarta, terceira e media proporcional. 
          -Segmento áureo. 
          -Teorema de Thales. 
 
    1.2.-Escalas. 
           -Escalas gráficas. 
           -Escala e contraescala. 
 
    1.3.-Ángulos na circunferencia. 
           -Ángulo inscrito, seminscrito, interior. 
           -Arco capaz. 
 
    1.4.-Construccións razoadas das formas poligonais. 
           -Triángulo, bisectriz, mediatriz, arco capaz, construccións gráficas.                                                  
           -Cuadrilateros. 
           -Polígonos regulares: dado o radio, dado o lado. 
 
   1.5.-Potencia. 
          -Potencia dun punto respecto a unha circunferencia. 
          -Resolución de problemas, tanxencias. 
 
   1.6-Eixe radical. 
         -Eixe radical. 
         -Eixe radical de dúas circunferencias. 
         -Eixe radical de tres circunferencias. 
 
  1.7.-Transformacións xeométricas.-Homotecia. 
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         -Homotecia e semellanza. 
                  + Puntos impropios. 
                  + Triángulos homotéticos. 
                  + Producto de homotecias. 
                  + Homotecias entre circunferencias. 
 
   1.8.-Inversión. 
         -Propiedades de figuras inversas. 
         -Homotecia entre circunferencias inversas. 
         -Propiedades e aplicacións da inversión. 
 
  1.9.-Homoloxía e Afinidade Simétrica. 
 
  1.10.-Cónicas e curvas técnicas fiindamentais. 
           -Elipse: dados os eixes ou diámetros conxugados. 
           -Parábola e hipérbola: por puntos ou eixes proxectivos. 
           -Tanxentes ás cónicas. 
 

 
 Procedementos. 
    -Operacións xeométricas básicas. 
    -Representación práctica de problemas de tanxencias. 
    -Construcción de curvas. 
    -Uso das escalas básicas. 
 
Actitudes. 
     -Superación e traballo respecto á complexidade de conceptos e  
     procedementos. 

 
 
 
UNIDADE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 
Contidos. 
2.1.-Proxección.-Clases. 
        -Concepto de proxección e os seus tipos. 
        -Fundamentos dos principias sistemas de representación e  ámbito de utilización de cada un     
deles.   
 
2.2.-Sistema diédrico. 
 
       -Movementos do plano.-Abatemento, xiros, cambios de plano PV/PH. 
       -Clasificación elemental de superficies. 
       -Representación de prisma, pirámide, cilindro, cono e esfera. Intersección con recta e plano. 
Seccións e desenvolvementos. 

 
 

2.3.-Sistema axonométrico. 
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   -Isonometría.-Escalas axonométricas.-Verdadeiras magnitudes. 
           -Representación de figuras poliédricas e de revolución. 
           - Interseccións con rectas e planos. 
           - Seccións. 
           -Relación do sistema axonométrico co diédrico. 
 
  -Axonométria oblícua: perspectiva cabaleira. 
           -Coeficiente de reducción. Verdadeiras magnitudes. 
           -Representación de figuras polédricas e de revolución. 
           -Interseccións con rectas e planos.- Seccións. 
 
  
  -Sistema cónico de perspectiva lineal, central e oblícua. 
          -Representación de superficies poliédricas y de revolución.- 
          - Interseccións con rectas e planos. 
          -Trazado de perspectivas. 
 
 
   Procedementos. 
         -Realización de problemas en sistema diédrico. 
         -Representación de todos os sistemas de obxectos sinxelos. 
 
  Actitudes. 
        -Saber visualizar espacialmente os obxetos representados en calquera sistema e viceversa. 
 
 
UNIDADE 3. NORMALIZACIÓN. 
 
 Contidos. 
       3.1.-Clasificación de normas. 
          -Concepto, obxetivos e vantaxes da normalización. 
 
    3.2.-Normas fundamentais. 
          -Utilización das normas vixentes UNE e ISO. 
          -Formatos de papel, tipos de liña, escritura normalizada. 
          -Debuxo industrial, de arquitectura e construcción. 
 
    3.3.-Definición formalizada das dimensións. 
          -Diferencición entre sistemas “americano” e “europeo”. 
          -Vistas, denominación e elección. 
          -Acoutamento.-Obxectivo e necesidade.-Cota e tipos de cota. 
          -Frechas e símbolos.-Regras máis usuais. 
          -Cortes e seccións. 

 
 

Procedementos. 
         -Debuxo de pezas de forma normalizada. 
         -Acoutamento de pezas sinxelas. 
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 Actitudes 
          -Valoración do carácter universal da normalización. 
          -Aplicación na lectura de planos mecánicos, arquitectónicos. 
 
 
B.5.3.-TEMPORALIZACIÓN 
 
          Primeira avaliación: Unidade 1. 
          Segunda avaliación: Unidade 2 apartado 1, 2 e 3. 
          Terceira avaliación: Unidade 2 apartado 4 e Unidade 5. 
 
 

                                 
B.5.4. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
    -Saber interpretar e solucionar  problemas xeométricos. 
    -Dominio de proxección e as suas clases. 
    -Trazado de perspectivas con exactitude e pulcritude. 
    -Boa transmisión dun debuxo por medio da Normalización. 
    -Emprego correcto dos instrumentos gráficos. 
 
 
 
 
   C. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DO ALUMNADO.  
         
 
-Observando o traballo dos alumnos/as na aula para detectar posibles erros no manexo dos útiles 
de debuxo técnico. 
-De carácter procesal e continuos. 
 

 Avaliación formativa como observación sistemática do proceso de aprendizaje intentando 
detectar as posibles carencias ou dificultades. 

 Avaliación sumativa que se realizará ao término de cada bloque temático e contrastará o grao 
de consecución dos obxectivos propostos. 

 Instrumentos de avaliación. 
1º de Bacharelato: Exames trimestraís  80% da notae o 20% restante ejercicios e intervencións 
na aula. 
2º de Bacharelato: Exames trimestraís 
 
 

 D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

 Recuperación durante o curso: Recuperación trimestral con probas escritas. 

 Recuperación de pendentes: Se o alumno pasa a 2º con 1º suspenso a recuperación será 
continua (se aproba 2º aproba 1º). 
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E. PROGRAMACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAÍS. 

 
Educación  para a saúde. 
Participación, en colaboración co departamento de Ciencias no II concurso de 
curtametraxes sobre doazón e trasplantes convocado polo Sergas. 1º de Bacharelato. 
 

 

F. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 
Neste curso non hay programadas actividades complementarias nin extraescolares para 
Bacharelato dentro da nosa asignatura. 
 
 

G. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 
 Tanto para alumnos /as con dificultades como para alumnos aventaxados o método de 
actuación será follas de exercicios adecuados ó seu nivel.    
 

 

H. REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN.  

   
*Actuacións de reforzo (Orde do 6 de X de 95). 
* Recuperación durante o curso: Recuperación trimestral das probas escritas e repetición 
dun dos traballos suspensos. 
*Recuperación de pendentes: Proba escita no mes de Maio e entrega dun traballo a 
especificar con eles. 

 
 

I. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

         
-Orientadores cara a elección de Universidade: facilidade ou non espacial. 
 

K. REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN. 

 
Realizaranse exercicios e exámenes extraordinarios para reforzar o  desenvolvemento 
normal do curso 

 

L. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

 
Elaboración diaria dos apuntes e materia referida na aula. 
Realización de todas -las actividades programadas na aula. 
Elaboración dos exercicios propostos nos tempos determinados. 
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Representación das figuras, dadas por sus vistas diédricas, nos sistemas referidos propostos. 
Debuxar en perspectiva cónica a partires de representacións diédricas, interpretando 
correctamente as indicacións. 
Entender a necesidade e a importancia dos distintos sistemas de representación. 
Valora la importancia da correcta representación de pezas nos diferentes sistemas. 
Valora-la necesidade de limpeza e  orden nas representacións gráficas. 

             Superación e traballo respecto á complexidade de conceptos e procedementos. 
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DEPARTAMENTO DE DEBUXO  
CURSO  2012/13 
(Expostos no vestíbulo do centro) 
 
 

1ºESO. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 
 
 Comprensión, recoñecemento e mínimo dominio das diferentes técnicas. 
 Saber distinguir e traballar coas texturas. 
 Mínima capacidade para representar o volume tridimensional debuxando. 
 Realización de traballos con mínimo orden, coidado e pulcritude. 

 
 
3ºESO. CONTIDOS MÍNIMOS EXISIBLES. 
 
 Distinción e manexo  dos tres elementos básicos: liña, textura e color para a súa 

aplicación. 
 Capacidade de representar formas proporcionadas según cánones e de abstraerlas. 
 Ser capaz de “organizar” un formato determinado cos elementos propostos. 
 Mínima representación do volume no plano sirvéndose do claroscuro. 
 Distinción dos sistemas diédrico, axonométrico e cónico, e representación de 

figuras sinxelas. 
 Distinción de técnicas, soportes e estilos básicos dentro da historia da arte. 
 Conocer os pasos de creación dunha obra o proxecto para levala a cabo. 

 
 
4ºESO. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 
 
 Diferenciar ás clases de proxección. 
 Recoñecer os distintos sistemas de proxección. 
 Correcto paso do espazo ao plano no sistema diédrico. 
 Representar no sistema anterior puntos,rectas e planos mais relevantes      
 con soltura. 
 Construir en perspectiva isométrica, cabaleira e militar figuras sinxelas. 
 Construir en perspectiva cónica  frontal e oblicua figuras sinxelas. 
 Elexir ben a vista maís representativa dunha figura. 
 Trazo axeitado e distinción de liñas. 

 
           BACHARELATO. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 
 

 Saber interpretar e solucionar  problemas xeométricos. 
 Dominio de proxección e as suas clases. 
 Trazado de perspectivas con exactitude e pulcritude. 
 Boa transmisión dun debuxo por medio da Normalización. 
 Emprego correcto dos instrumentos gráficos. 

 
 
 


