
Programación didáctica curso 2022-2023

Departamento didáctico de

Debuxo

IES Plurilingüe Castro da Uz

As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

                   



Índice

1. INTRODUCIÓN................................................................................................................................................ 3

2. REFERENCIAS NORMATIVAS....................................................................................................................... 3

3. CONTEXTO...................................................................................................................................................... 4

3.1. CONTEXTO DO CENTRO......................................................................................................................... 4

3.2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO.....................................................................................................5

3.3. MEMBROS DO DEPARTAMENTO...........................................................................................................5

4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE..............................................6

5. OBXECTIVOS:................................................................................................................................................. 8

5.1 OBXECTIVOS EN EPVeA NO CURSO DE 4º DA ESO.............................................................................9

6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS EPVeA 4ºESO..........................................10

7. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE.............................................................................................................................................. 11

7.2. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES EPVeA 4ºESO 2ªAval........................................................13

7.3. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES EPVeA 4ºESO 3ªAval........................................................14

 8. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS...........................................................................................................15

 8.1. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS.......................................................................................................15

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS....................................................................................................16

10. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.....................17

11. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES.............................................................................................................................. 19

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS...............................................................20

13. OUTRAS AVALIACIÓNS............................................................................................................................. 21

13.1. AVALIACIÓN DA PROCESO DE ENSINO E DE PRÁCTICA DOCENTE............................................21

13.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA...............................................................................22

13.2.1. MECANISMO DE REVISIÓN........................................................................................................22

13.2.2. MECANISMO AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA................23

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE...............................................................................................24

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.................................................................27

16. CONCRECIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS.........................................................................................27

2



1. INTRODUCIÓN

Non  cabe  dúbida  de  que  na  época  na  que  estamos  inmersos/as  a  imaxe  cobrou  un

protagonismo sen precedentes en ningunha outra época da historia da humanidade como

forma de  expresión.  A  materia  de  Educación  Plástica,  Visual  e  Audiovisual  parte  dos

bloques impartidos na educación primaria na área de Educación Artística. 

Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión

plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico". En cuarto da ESO os bloques

nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos

do  deseño"  e  "Linguaxe  audiovisual  e  multimedia".  O  bloque  de  "Expresión  plástica"

experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de creación.

Inténtase  darlle  ao  alumnado  unha  maior  autonomía  na  creación  de  obras  persoais,

axudando a planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios

coma colectivos.  Analízanse as características  da linguaxe audiovisual  desde a  cal  se

realiza a análise crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso

das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. No bloque titulado

"Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e

sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e

á realización de deseños. No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os

coñecementos adquiridos, incorpórase o bloque de "Fundamentos do deseño",  que vai

permitir  o  coñecemento  dos  fundamentos  do  deseño  nas  súas  diferentes  áreas,

desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os coñecementos adquiridos no resto de

bloques. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

•  A modificación realizada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da

calidade educativa, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece unha

nova organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

• En  desenvolvemento  normativo  posterior,  o  Real  decreto  1105/2014,  do  26  de

decembro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do

bacharelato, estableceu o currículo básico desas dúas etapas.

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre

configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de
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educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa

oferta.

• Orde ECD/65/2015,  de 21 de xaneiro,  pola que se describen as  relacións entre as

competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de  avaliación  da  educación  primaria,  a

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.

• O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dítase en

exercicio  das  competencias  propias  de  Galicia  no  desenvolvemento  dos  aspectos

básicos regulados a nivel estatal.

• ORDEN de 20 de mayo de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso

2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidad Autónoma

de Galicia. 

• ORDEN do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orden de 20 de maio de 2022

pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes

sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

3. CONTEXTO

3.1. CONTEXTO DO CENTRO

Esta programación desenvólvese no IES Castro da Uz, un centro de ensino secundario

situado no concello de As Pontes, unha vila de interior da comarca de Ferrolterra. 

Neste  centro  impártense  tanto  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  coma  Educación

Secundaria  para  Adultos,e  Ciclos  de  Formación  Profesional  e  Formación  Profesional

Básica.

O alumnado procede na súa maioría do centro da vila.  É un alumnado sen problemas

sociais destacados (abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou

acoso escolar) e  sen  problemas  graves  de  conduta.  Na  súa  maioría  teñen  acceso  a

ordenador e internet no domicilio. Terase en conta aqueles que non o teñen á hora de

programar traballos para a casa e utilizar a AulaVirtual do centro. 

Gran parte do alumnado accede ao centro gracias ao transporte escolar  dispoñible.  O

departamento  vai  ter  en  conta  todos  estes  factores  á  hora  de  desenvolver  as

programacións respectivas dos diferentes niveis.
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3.2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

O IES Castro da Uz é un centro no que o alumnado non ten problemas graves de conduta.

Sen embargo, haberá que atender e corrixir calquera tipo de actitude contraria ás normas

de convivencia e ás normas de seguridade e hixiene.

No curso académico 2022-2023 o número de alumnos/as e sesións semanais para os

cursos de 2º e 4º de ESO é o seguinte:

• EPVA 4º ESO: 15 alumnos/as que reciben 3 sesións semanais de 50 minutos.

• TALLER  RECICLAXE  ARTÍSTICO  2º  ESO:  15  alumnos/as  que  reciben  1  sesión

semanal de 50 minutos.

3.3. MEMBROS DO DEPARTAMENTO

O departamento  está  constituído  por  dou  membros:  Dna  Rebeca  Gómez  Llanos,  que

imparte as materias de EPVA en 1º e 4º de ESO y TRA en 2º ESO y que ademais exerce a

función de xefa de departamento e D Luís Río Pérez que imparte a materia de EPVA en 3º

ESO.

Ademais tendo en conta que no departamento se imparten tres materias como sección

bilingüe, contaremos co apoio do departamento de inglés para a Coordinación Plurilingüe.
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4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE.

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Dende a área de Tecnoloxía contribuiremos ao seu desenvolvemento da seguinte maneira.

CCL: A  nosa materia  enriquecerá  dita  competencia  porque  o  alumnado  desenvolve  o

esforzo de comunicar ao/á profesor/a de maneira oral  ou escrita,  segundo proceda, as

súas  representacións  no  plano  do  debuxo,  tanto  na  súa  manifestación  técnica  como

artística:  o  que  procurou  expresar  ,  as  fontes  nas  que  se  baseou,  os  procedementos

empregados,  relacións  na  súa  valoración.  Expresará  os  contidos  das  imaxes  do  seu

contorno cotián ou das manifestacións das obras artísticas que se traballen, construíndo os

rexistros lingüísticos que os comunican, as valoracións de carácter expresivo e psicolóxico

ou afectivo e emocional. Establecerá tamén relacións entre os elementos da comunicación

visual  e  outras  formas  de  comunicación:emisor,  receptor,  mensaxe  e  código  na

arquitectura, escultura, pintura, vídeo, televisión, deseño e cine.

CMCCT: Neste nivel, contribúese á competencia matemática e competencias básicas en

ciencia e tecnoloxía dende o uso da xeometría plana e ao ver como as dúas linguaxes,

gráfica e matemática, poden achegarse ás mesmas conclusións, onde unha faino dende o

punto de vista visual, o debuxo, e outro chega as mesmas conclusións dende o punto de

vista  numérico  e  aritmético.  Dunha  maneira  bastante  básica  tamén  aproxímanse  á

xeometría  do espazo e  atopan tamén nel  este  tipo  de relacións:  as  tres  dimensións ,

perspectiva, etc.  O alumnado integrará nesta o contorno visual e perceptivo e os seus

elementos: cor, luz e volume, ... Todos eles serán valorados non só dende o punto de vista

da  súa  expresividade  e  importancia  na  comunicación  artística  ,  senón  tamén  como

fenómenos físicos (cor-luz e cor-  materia,  calidades da cor:  ton,  valor  e saturación).  A

aproximación  á  percepción  visual  e  o  contorno.  O  recoñecemento  tamén  das  formas
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xeométricas na natureza e nas artes visuais, en xeral. 

CD: o alumnado recoñecerá a linguaxe desta procedencia vinculado ao linguaxe gráfico ao

facer  uso  del  para  a  indagación  documental.  Saberá  desenvolver  co  coñecemento  a

linguaxe gráfica para que o seu uso resulte claro e directo e a enorme utilidade que ofrece

para o desenvolvemento de mensaxes visuais e gráficos. 

CSC: implica, dende a materia, a aportación do carácter social que poden favorecer bos

hábitos  de  conduta,  ou  as  modificacións  de  condutas  incorrectas  que  desvirtúan  as

relacións.  Como  se  pode  utilizar  a  linguaxe  gráfica  nos  ámbitos  publicitarios,  nas

campañas institucionais, na sociedade de consumo, naquelas que tratan de mellorar os

nosos  hábitos...  Recoñecemento  e  valoración  do  papel  que  xogan  os  medios  de

comunicación  na  nosa  cultura  actual.  O  alumnado  realiza  a  súa  valoración  sobre  as

linguaxes  visuais  que  nos  rodean,  para  aumentar  as  súas  propias  posibilidades  de

comunicación  no  mundo  actual  cun  sentimento  de  cidadanía  global  compatible  coa

identidade local. 

CCEC: cando propicia a confianza de cara a outras formas de comunicación vinculadas a

outras identidades ou culturas. Favorécese a observacións e análise na obra da arte, nos

traballos  propios  e  nos dos demais.  Valorar,  respectar  e  desfrutar  do  noso patrimonio

cultural  e  artístico.  Esta  competencia  vese  incrementada  de  maneira  que  propicia  as

actitudes abertas e comprensivas dentro das diferentes manifestacións. 

CAA: cando aporta unha actitude, unha predisposición favorable a potenciar as propias

capacidades,  tratando  de  extraer  o  mellor  delas,  sen  adoptar  condutas  que  poidan

bloquear ou acadar unha resposta de rexeitamento por posibles limitacións procedimentais

e instrumentais. Establécese así unha actitude de confianza propia e seguridade ligadas á

autoestima e que tamén favorezan o traballo de equipo, para acadar un proxecto gráfico

común. 

CSIEE: coa destreza que deriva para desenvolver os proxectos individuais ou colectivos,

dentro  dos parámetros  do traballo  en  equipo,  tan valioso  no noso tempo;  así  como a

versatilidade ou flexibilidade, para os seus proxectos de maneira que quede normalizada

para o noso alumnado na idade adulta. 
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5. OBXECTIVOS:

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver 
nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

1

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

2
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe ecomo
medio de desenvolvemento persoal.

3

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller.

4
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

5
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

6
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos
campos do coñecemento e da experiencia.

7
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades.

8
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e
no estudo da literatura.

9 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

10

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 
do mundo.

11

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer
e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

12
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.

13

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

14

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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5.1 OBXECTIVOS EN EPVeA NO CURSO DE 4º DA ESO

• Recoñecer na natureza e na arte as cores fundamentais e as complementarias. 

• Iniciarse  no  coñecemento  dos  sistemas  de  representación:  cónico,  frontal,  cónico

oblicuo, axonométrico, isométrico, perspectiva cabaleira e o sistema diédrico. 

• Analizar a obra pictórica e clasificala segundo criterios formais.  

• Coñecer as principais manifestacións artísticas da nosa Comunidade e do Estado.  

• Analizar os elementos gráficos do debuxo expresivo e a súa sintaxe.  

• Coñecer a finalidade da normalización e as principais normas aplicadas ó deseño.  

• Coñecer a linguaxe fotográfica e cinematográfica. 

• Elaborar os traballos nos distintos campos do deseño gráfico.  

• Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión.  

• Valorar positivamente a precisión, a exactitude e a limpeza na elaboración dos traballos.  

• Valorar, respectar e desfrutar do patrimonio cultural e artístico da propia Comunidade

e do Estado español.  

• Observar e interpretar as imaxes e as formas do contorno máis próximo, así como

outras que se atopen afastadas del,  sendo sensible as súas calidades plásticas e

estéticas.  

• Apreciar o feito artístico como fonte de gozo estético e como parte interesante dun

patrimonio  cultural,  contribuíndo  activamente  a  un  respecto  e  conservación,  con

especial incidencia nas obras artísticas. 

• Expresarse con  actitude creativa  utilizando a  terminoloxía  e  os  procedementos da

linguaxe visual e plástica. 

• Observar e analizar as relacións da linguaxe visual e plástica con outras linguaxes,

seleccionando no posible o medio de expresión que mellor se adapte á mensaxe que

se quere transmitir. 

• Respectar  e  apreciar  os  outros  modos  de expresión  visual  e  plástica  distintos  do

propio  e  dos  modos  determinantes  do  contorno,  superando  estereotipos  e

convencionalismos. 

• Planificar,  de  forma  individual  e  cooperativa,  as  fases  do  proceso  de  creación  e

realización dunha obra ou proxecto 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS EPVeA 4ºESO

Avaliación
                                                          UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

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

Set/Oct

2
B1.2. Leis da composición 1
B1.3. Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de forza. 2
B1.4. Cor como ferramenta simbólica. 2

B1.5.
Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con 
diversos materiais 3

B1.6.

Interese pola investigación sobre materiais, soportes, técnicas e ferramentas
con fins concretos, así como a utilización das tecnoloxías da información
nas creación propias.

1

B1.7. Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de produción propio.    1

B1.8.
Seguimento do proceso de creación: bosquexo, proxecto, presentación final
e avaliación (reflexión propia e avaliación colectiva) 2

B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa.

Nov

   2
 B1.10. Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en distintos soporte    2

B1.11
Análise de distintas obras de arte situándoas na época, na técnica e no 

estilo aos que pertencen. Valoración do patrimonio artístico.    2

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

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

B2.3. Tanxencias e enlaces.    3

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

Nov/Dic

    3

B2. 5. Interpretación das pezas a través das súas vistas diédricas.     4

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.      4

total     38

Avaliación
                                                       UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Bloque Contido Mes Sesións

2ª

B2.7.
Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente de redución. 
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas.

.Xan

4

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

1

B2.9. Perspectiva cónica central. 5
B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 5
B2.11 Análise das posibilidades da posición do punto de vista. 3

B2.12.
Debuxo asistido por computador. Trazado de pezas planas 
e tridimensionais sinxelas.

Feb

4

B3.1 Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, publicidade, etc.) 4
B3. 2. Fases do proceso de deseño. 4
B3.3. Análise da estética e a funcionalidade do deseño industrial de obxectos. 2
B3.4. Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico. 1
B3.5. Campos de aplicación do deseño.

Marzo/
2

B3.6. Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos. 3
total 38

Avaliación
                                                       UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Bloque Contido Mes Sesións

3ª

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

Abril/Maio
3

B3.8.
Secuenciación e elaboración de proxectos creativos adaptados ás áreas 
do deseño.       4

B3.9 Informática ao servizo dos proxectos de deseño.       1
B3.10 Planificación dun proxecto artístico.       3

B4.1.
Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos e a súa 
simboloxía.      2

B4.2 Realización dun storyboard. Maio/Xuño      3
B4.3. Estudo de planos, angulacións e movementos de cámara no cine      1
B4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotografías      2
B4.5. Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas.      1
B4.6. Creación dixital de imaxes.      3
B4.7. Deseño dun proxecto publicitario.      3
B4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoal.      3
B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria.      3

Total              29
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7. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES. CONCRECIÓN PARA 

CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

Nas seguintes táboas se relacionan os contidos, os criterios de avaliación e os estándares

de  aprendizaxe  avaliables  así  como  as  competencias  clave  e  os  temas  transversais

traballados para as  diferentes materias que constitúen o departamento. Así mesmo

establécese o grao mínimo de consecución  para  superar  cada  estándar  de

aprendizaxe e os instrumentos e procedementos de avaliación empregados.
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12

 7.1. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES EPVeA 4ºESO 1ªAval.

Identif. 
contidos

Identif. 
criterios

Identific 
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo
consec.

Instrumentos(*) Procedementos Temas transversais

R/DC LeP PF
Análise
Produc

alumnos

Observación
Sistemática CL EOE CA TIC EMP EC PV

B1.1. B1.1. EPVA 1.1.1. CCEOC
Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando 

os elementos da linguaxe plástica e visual.
50% x x x x X

B1.2.
B1.2

EPVA 1.2.1. CCEC
Aplica as leis de composición, creando esquemas de 
movementos e ritmos, empregando os materiais e as 
técnicas con precisión

50% x x x x X

B1.3. EPVA 1.2.2. CCEC
Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha 
imaxe.

   30% x x x x X

B1.4. EPVA 1.2.3. CCEC Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor.   50% x x x x X X X

B1.5.

B1.3.

EPVA 1.3.1.
CCEC
CSIEE

Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a 
realización de proxectos artísticos.

  50%
x x x x X

B1.6.
EPVA 1.3.2.

CCEC
CSIEE
CAA 
CD

Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas, mantén o seu espazo de traballo
e o seu material en perfecto estado, e achégao á aula cando
é necesario para a elaboración das actividades.

50% x x x X X X

B1.7.

B.1.8.

B.1.4 EPVA 1.4.1.
CSIEE
CCEC

Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e 
aplícao á produción de proxectos persoais e de grupo.

50% x x x x X
B1.9.

B1.10.
 B1.5.

EPVA 1.5.1. CSIEE
CCEC

Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de 
creación dunha obra artística, e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a 
imaxe, así como os seus elementos compositivos.

   50%
x x x x

X X X

B1.11 EPVA 1.5.2.
CSIEE
CCEC

Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao 
que pertencen.     30% x x x x X

B2.1.

B2.1.

EPVA 2.1.1. CAA 
CMCCT Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo.

  30% x x x x X

B2.2.
EPVA 2.1.2. CAA 

CMCCT

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

30% x x x x X

B2.3. EPVA 2.1.3.
CAA 
CMCCT Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 30% x x x x X

B2.4. EPVA 2.1.4.
CAA 
CMCCT

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

 30% x x x x X

B2.5.

B2.2

EPVA 2.2.1. CAA 
CMCCT

Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas 
principais. 30% x x x x X

B2.6. EPVA 2.2.2.
CAA 
CMCCT

Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras 
tridimensionais sinxelas. 50% x x x x X

12



7.2. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES EPVeA 4ºESO 2ªAval.

Identif. 
contidos

Identif. 
criterios

Identific 
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo

consec.

Instrumentos(*) Procedementos Temas transversais

R/DC LeP PF
Análise
Produc

alumnos

Observación
Sistemática CL EOE CA TIC EMP EC PV

B2.7.

B2.2.

B2.3.

B2.2.1
CAA 
CMCCT

Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas 
principais.

30% x x x x X

B2.8.
B2.2.2

CAA 
CMCCT

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

30% x x x x X

B2.9.
B2.2.3.

CAA 
CMCCT

Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e 
seleccionando o sistema de representación máis axeitado.

      30% x x x x X

B2.10.
B2.2.4

CAA 
CMCCT

Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o 
punto de vista máis adecuado.

 10% x x x x XB2.11.

B2.12.
B2.3.1.

CAA 
CMCCT

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

      50% x x x x X

B3.1.
B3.1. B3.1.1

CSIEE
CCEC

Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual.      50% x x x x X

B3.2

B3.1.2. CCEC

Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente 
estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe 
visual e verbal.

  50% x x x x
X

B3.3.
B3.4.

B3.5.
B3.5. B3.2. CSIEE13

Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a rama 
do deseño.       50% x x x x X
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7.3. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES EPVeA 4ºESO 3ªAval.

Identif.
contidos

Identif. 
criterios

Identific 
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo

consec.

Instrumentos(*) Procedementos Temas transversais

R/DC LeP PF
Análise
Produc

alumnos

Observación
Sistemática CL EOE CA TIC EMP EC PV

B3.6

B3.3

EPVA3.3.1
CSIEE 
CCEC 

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

50% x x X

B3.7 EPVA3.3.2
CSIEE  
CCEC 

Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa
dunha empresa. 50% x x X

B3.8 EPVA3.3.3

CSIEE  
CCEC 

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 

       50% x x X

B3.9 EPVA3.3.4
CD, 
CSIEE  
CCEC 

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

  50% x X

B3.10 EPVA3.3.5
CSIEE 
CCEC 

Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e 
respecta o realizado por compañeiros e compañeiras. 

   50% x x X

B4.1
B4.1

EPVA4.1.1
CD, 
CSIEE  
CCEC 

Analiza os tipos de plano que aparecen en películas 
cinematográficas, valorando os seus factores expresivos.         30% x x X

B4.2 EPVA4.1.2
CSIEE Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha 

película.       50% x x X

B4.3

B4.2

EPVA4.2.1 
CD, CSIEE , 
CCEC 

Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os 
planos, as angulacións e os movementos de cámara.        30% x x X

B4.4 EPVA4.2.2 CD, CSIEE  CCEC Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos        30% x x X X

B4.5 EPVA4.2.3 CD, CSIEE  CCEC Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades.   50% x x

B4.6

B4.3

EPVA4.3.1 
CD, CSIEE 
CCEC 

Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por 
computador.        30% x x X

B4.7 EPVA4.3.2
CD,  CSIEE  
CCEC 

Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da 
linguaxe gráfico-plástica.        50% x x X

B4.8 EPVA4.3.3
CAA, CD, CSIEE 
CCEC 

Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso 
de creación.       50% x x X

B4.9 B4.4 EPVA4.4.1
CD, CSIEE 
CCEC 

Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o 
coñecemento dos elementos que os compoñen.       50% x x x X

(*)Instrumentos de avaliación:
R/DC: Rúbrica/Diario de clase
L/P: Láminas/Proxectos
PF: Portfolio alumnado
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8. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

8.1. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Aspectos Xerais

Posibles aspectos:

Partir da competencia inicial do alumnado

Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe

Potenciar as metodoloxía activas:

Combinar traballo individual e cooperativo

Aprendizaxe por proxectos

Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas

Uso habitual das TIC

Papel facilitador do profesor/a

Estratexias Metodolóxicas

Posibles estratexias:

Memorización comprensiva

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,…

Elaboración de sínteses

Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos

Comentarios de textos, gráficos, mapas

Resolución de problemas

Estudo de casos (proxectos)

Simulacións

Secuenciación habitual de traballo na aula

Información do profesor/a:

• Información básica para todo o alumnado

• Información complementaria para reforzo e apoio

• Información complementaria para afondamento e ampliación

Traballo persoal:

• Lectura e compresión de textos

• Análise de documentos, pequenas investigacións, etc

• Resposta a preguntas

• Resolución de problemas

• Comentario de documentos, imaxes,etc.
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9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Disponse dunha aula específica dotada de grifos e lavabos para a limpeza do material. 

A Aula dispón de canón video-proxector e ordenador así como de taboleiro e taboleiro dixital.

Tamén disponse de armarios para gardar material e as producións dos alumnos/as. 

No departamento disponse dunha pequena biblioteca de libros de texto e algúns manuais

que o alumno/a pode consultar.

O material  empregado para o desenvolvemento das clases será material  elaborado pola

profesora e que porá a disposición do alumnado e tamén o colgará na Aula Virtual para a

súa consulta por parte dos alumnos/as.

O departamento ten ademais material para realización de proxectos (material de refugallo,

pinturas acrílicas, cartulinas, pinceis) así como figuras para o traballo de composicións a

man alzada.

Material empregado polo alumnado:

Útiles  de  precisión:  Xogo  de  regras,  Compás,  Lápiz  HB  ou  portaminas,  Lápiz  2B,

ferramentas de corte e adhesión, tesoiras, pegamento, material de debuxo e pintura, lápices

de cores, pinceis, témperas ou acuarelas, rotuladores, goma, bloc de debuxo.
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10. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

DO ALUMNADO.

A cualificación  do  alumnado  levarase  a  cabo  unha  vez  cada trimestre  nas  datas  que

estableza a xefatura de estudos e terá un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5.

A avaliación levarase a cabo tomando como  referencia os estándares de aprendizaxe

avaliables e se fará  empregando diferentes instrumentos de avaliación como son láminas,

traballos realizados na clase, proxectos, portfolio do alumno/a para os traballos realizados

na Aula de Informática, diario de clase onde se reflectirá a observación do traballo diario na

aula do alumnado, etc. 

A avaliación levarase a cabo a través das láminas e proxectos que se plantexarán na clase

e suporán un 90% da cualificación final da avaliación. Todas as láminas e traballos terán o

mesmo peso  na  cualificación  final  agás  os  proxectos  que  a  profesora  plantexe  como

síntese dos principais contidos traballados nunha unidade que nese caso terán un peso

dun 30% na avaliación.

Será  requisito  imprescindible  para  aprobar  a  avaliación  entregar  todos os  traballos  do

trimestre salvo causa debidamente xustificada e acadar o grao mínimo de consecución dos

estándares traballados. A presentación dos traballos fora de prazo pode dar lugar lugar á

cualificación de 0 ou a unha penalización que se comunicará ao alumnado no momento de

propoñer os traballos de clase.

Os traballos deberán ser feitos na aula e non poderán rematarse na casa salvo indicación

expresa da profesora ou causa debidamente xustificada.

Os traballos deberán ser feitos polo alumnado de forma orixinal.  Ante calquera sospeita de

falta de orixinalidade dos traballos, ou realización por parte doutra persoa que non sexa o

alumno/a, consideraranse coma non presentados e a súa cualificación será de cero.

Aqueles estándares de aprendizaxe correspondentes a contidos actitudinais (estándares

relacionados co traballo en equipo de forma responsable e respetuosa, respecto polas

normas de seguridade e saúde, entrega dos traballos en tempo e forma) terán un peso na

cualificación final do trimestre dun 10%.

A cualificación final da materia para cada avaliación obterase facendo a media ponderada

das cualificacións obtidas en cada unha das partes anteriores aplicando as porcentaxes de

ponderación  arriba  indicadas.  Esta  media  farase  sempre  e  cando  se  superen  os

estándares marcados como mínimos esixibles. De non ser así, poden darse os seguintes

casos:
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• O alumno non supera algún estándar  marcado como mínimo esixible  pero a media

ponderada das cualificacións é 5, levará un 4 na avaliación.

• O alumno  non supera algún estándar marcado como mínimo esixible e ademais a

media ponderada das cualificacións é inferior a 5, levará a nota correspondente a esa

media.

Á hora  de  establecer  as  cualificacións  finais,  aplicaranse as  regras  do redondeo para

aquelas cualificacións decimais, de tal maneira que se a cifra decimal é 5 ou superior a 5,

redondearase ao número enteiro superior e se é inferior a 5 quedará o mesmo número

enteiro sen cifras decimais.

Para aprobar a materia hai que sacar un mínimo dun 5 na cualificación final e superar

(obter un 5) naqueles estándares marcados como mínimos esixibles na programación.

RECUPERACIÓN

Aqueles alumnos/as que non superen a materia,terán a opción de facer unha recuperación

en cada avaliación. Para recuperar terán que entregar aquelas láminas non entregadas ou

volver a entregar aquelas láminas nas que non acadaron o grao mínimo de consecución

para os estándares avaliados.

Para a recuperación empregaranse os mesmos instrumentos utilizados na avaliación e

empregaranse as mesmas porcentaxes de ponderación. A profesora pode decidir modificar

os instrumentos de avaliación de maneira excepcional se fose necesario.

A cualificación na avaliación final do curso será a media aritmética das notas das tres

avaliación parciais, sempre que as tres teñan unha nota igual ou superior a 5.

A media das tres avaliacións parciais farase coas notas reais do alumnado antes do

redondeo.

Aínda que a sesión da avaliación parcial do terceiro trimestre coincide coa sesión de

avaliación  final,  o  alumno/a  terá  unha  cualificación  para  esa  terceira  avaliación

(independiente da cualificación final), da que será informado/a a principios do mes de

xuño, e que será considerada co mesmo peso que as outras dúas avaliacións parciais

no cálculo da cualificación final de xuño.

Para o cálculo da cualificación da avaliación final de xuño aplicaranse as mesmas

regras de redondeo que na obtención das cualificacións das avaliacións parciais.

Aquel  alumnado  que  non  supere  a  materia  despois  de  facer  a  media  das  tres

avaliacións parciais, no mes de xuño terán a posibilidade de facer una proba final de

recuperación daquelas avaliacións non superadas. Esta proba poderá consistir nunha

proba  escrita  baseada  naqueles  estándares  de  aprendizaxe  correspondentes  ás
18



avaliacións  suspensas  ou  na  elaboración  das  láminas  non  entregadas  ou  que

obtiveron unha cualificación inferior ao mínimo establecido. A nota final será a media

aritmética das cualificacións das avaliacións que tivese superadas durante o curso e

as  que  realice  na  proba  final  de  xuño,  sempre  cumprindo  os  mínimos  antes

establecidos.
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11.  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

O alumnado que teña pendente a materia de EPVA en cursos anteriores seguirá o seguinte

plan de traballo:  

• Convocarase  no  mes  de  outubro  ao  alumnado  con  materias  pendentes  para

informarlles dos contidos que terán que preparar,  as tarefas/exames que terán que

realizar para poder aprobar a materia e dos criterios de avaliación e cualificación a

aplicar. 

• Realizarán láminas que abordan os contidos da materia traballados durante o curso

anterior. Se producirán dúas entregas, unha no mes de xaneiro e outra en abril. Os

exercicios  propostos  elaboraranse  en  base  aos  estándares  de  aprendizaxe  e  ás

competencias clave do currículo do curso correspondente. A cualificación obtida nestes

exercicios  suporá o 60% da cualificación final. Os traballos deben ser entregados na

data e forma establecida pola profesora. A entrega das láminas será obrigatoria.  Os

traballos deberán ser feitos polo alumnado de forma orixinal. Ante calquera sospeita de

falta de orixinalidade dos traballos, ou realización por parte doutra persoa que non sexa

o alumno/a, consideraranse coma non presentados e a súa cualificación será de cero.

• Ademais  realizaranse  dous  exames  que  estarán  baseados  nos  estándares  de

aprendizaxe  e  competencias  clave  establecidos  para  o  curso.  A  cualificación  final

destes dous exames (a media aritmética de ambos) suporá o 40% da cualificación final

da materia.

• Os titores de cada grupo serán informados para o seu coñecemento, e se o consideran

oportuno, para que remitan aos pais/nais do alumnado e así estean informados.

Considerarase recuperada a materia se a cualificación final obtida despois de facer a

ponderación da nota de exames e láminas ou traballos, é igual ou superior a 5. 

• Para recuperar a materia é necesario sacar unha cualificación igual ou superior a 5 nas

dúas  partes.  A  cualificación  final  obterase  facendo  unha  media  aritmética  da

cualificación obtida en cada unha das partes. Aqueles alumnos/as que non recuperen a

materia terán a posibilidade de facelo nunha proba final que se celebrará no mes de

maio. Aqueles alumnos/as que non superen unha das partes terán que realizar a proba

só dos contidos relacionados coa parte non aprobada. 

• A materia considerarase aprobada se a cualificación obtida nesta proba é igual  ou

superior a 5.
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12.  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA  DOS

SEUS RESULTADOS.

Nos primeiros días do curso escolar en setembro realizarase unha proba específica sinxela

para avaliar o grao de adquisición das competencias clave e obxectivos en cursos anteriores e

que se consideran imprescindibles para construír as novas aprendizaxes propias da materia.

Esta proba non terá repercusión na cualificación. Con esta proba se poderá coñecer o grao de

creatividade  e  destreza  gráfica  do  alumnado  así  como se  é  capaz  de  comprender  unha

mensaxe  dada  a  través  dunha  imaxe  visual.  Poderemos  tamén  comprobar  o  grao  de

adquisición  da  competencia  lingüística  a  través  da  redacción  de  respostas  coherentes

relacionadas con preguntas plantexadas. 

Ademais  da  avaliación  inicial,  mediante  observación  directa  na  clase,  tamén  se  recollerá

información  das  peculiaridades  da  forma  de  aprender  de  cada  alumnado/a  (habilidades,

estratexias  e  destrezas  desenvolvidas,  é  dicir,  manexo  de  procedementos)  así  como

información  sobre  o  grao  de  integración  social  do  alumnado/a  (consigo  mesmo,  cos

compañeiros e compañeiras e co profesorado), e da súa competencia dixital.

O deseño da avaliación inicial está dirixido a detectar ao alumnado que precisa da aplicación

de medidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Unha vez detectado o alumnado

con Necesidades Específicas  de Apoio Educativo,  estableceranse as  medidas apropiadas

para dar resposta ás súas necesidades. 

• Atención individual na aula.

• Subministro de material de apoio na aula.

• Ampliación de tempo na realización de probas.

• Adaptación curricular individualizada significativa de ser o caso.

• Adaptación curricular no significativa de ser o caso.

Aparte  deste  alumnado  con  NEE,  a  diversidade  na  aula  é  moi  ampla  (diversidade  de

capacidades, intereses, motivacións..) e dende  a área de Plástica tratarase de atender a esta

diversidade a través da realización de:

• Actividades variadas, actividades de reforzo e ampliación, tendo en conta o ritmo de

aprendizaxe de cada alumno e alumna.

• Emprego de diferentes estratexias didácticas, diferentes instrumentos de avaliación,

etc.
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13. OUTRAS  AVALIACIÓNS

13.1. AVALIACIÓN DA PROCESO DE ENSINO E DE 
PRÁCTICA DOCENTE Escala

(Indicadores de logro)
Proceso de ensino: 1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

Práctica docente: 1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?
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13.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

13.2.1. MECANISMO DE REVISIÓN 

O  alumnado  será  informado  a  principio  de  curso  dos  aspectos  máis  importantes  da

programación, facendo especial fincapé nos contidos a traballar, os criterios de avaliación e

cualificación así como os procedementos e instrumentos de avaliación que se empregarán.

Ademais, a programación íntegra poderá consultarse a través da páxina web do centro como

da copia que se deposita no centro.

Realizarase a avaliación da programación nos seguintes períodos de tempo:

Mensualmente: Revisarase a temporización da programación así como a secuenciación e a

profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, adaptando esta á diversidade do

alumnado.

Ao final de cada trimestre: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e

a profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, e o grado de cumprimento de

obxectivos e de adquisición de competencias.

Revisarase a programación e anotaranse as modificacións nas actas do Departamento.

Ao  final  do  curso:  Revisarase  a  temporización  da  programación,  a  secuenciación  e  a

profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos,  e  o grado de cumprimento de

obxectivos e de adquisición de competencias.

Revisarase a programación e anotaranse as modificacións na memoria final do Departamento

e teranse en conta para a programación do curso seguinte.
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13.2.2. MECANISMO AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DE 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Escala

(Indicadores de logro) 1 2 3 4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

Observacións:
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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O principio de atención á diversidade enténdese como un modo de ensinanza adaptativa. O

carácter aberto e flexible que se plantexa fai viable o mencionado principio adaptándose ás

características particulares e necesidades educativas do alumnado.

É neste contexto de aula onde adquire maior significado o principio de atención a diversidade

de capacidades, intereses e motivacións do alumnado, pois é nese ámbito no que se concreta

e materializa o proceso de ensinanza aprendizaxe e no que se detectan as diferenzas e

dificultades dos nosos alumnos e alumnas para acadar os obxectivos propostos inicialmente e

as competencias clave.

Plantéxase planificar as actuacións en diferentes ámbitos:

a) Respecto aos contidos:  Concrétanse e limítanse aqueles contidos imprescindibles, así

como  aqueles  que  contribúen  ao  desenvolvemento  de  capacidades  xerais:  comprensión,

expresión  verbal  e  gráfica,  busca  e  selección  da  información,  aplicación  de  técnicas  e

utilización adecuada de instrumentos e material de debuxo, etc. Esta selección de contidos ten

en  conta  o  posible  grao  de  dificultade  para,  deste  xeito,  poder  atender  a  prioridades,

distribuíndo o tempo de acordo con estas e fixando uns mínimos para todo o grupo, tendo en

conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno/a.

b) Respecto ás estratexias didácticas:

Utilízanse distintas posibilidades que poden favorecer o tratamento da diversidade na aula

mediante unha serie de estratexias ligadas ao método e a organización interna dos grupos:

Plantéxanse actividades de aprendizaxe variadas que permitan diversos accesos aos contidos

e con distintos graos de dificultade (por exemplo o uso do papel pautado ou en branco para os

debuxos a man alzada).

Propóñense distintas formas de agrupamento do alumnado adaptándose aos espazos da aula

de xeito que permitan o traballo individual máis ou menos dirixido, de pequeno ou gran grupo

con certos niveis de liberdade e autonomía.

Cos  alumnos  con  necesidades  educativas  especiais  traballarase  en  coordinación  co

departamento de orientación e aplicarase a metodoloxía axeitada para que poidan acadar o

maior numero de obxectivos posibles e un grao de desenvolvemento competencial suficiente.
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Medidas de atención á diversidade no presente curso

MEDIDAS ORDINARIAS

Medidas ordinarias Medias extraordinarias

Organizativas Curriculares

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro
e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo?

a) Tempos diferenciado, horarios
específicos, etc.

b) b) Espazos diferenciados

c) Materiais e recursos didácticos
diferenciados?

2. Faise algún desdobramento de grupos?

3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de
profesorado na aula?

4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s 
aula/as a algún alumno/a?

5. Que medidas se propoñen para o alumno 
enviado á aula de convivencia?

1. Faise algunha adaptación metodolóxica
para algún alumno/grupo como traballo
colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría
entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.?

2. Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos
de avaliación para algún alumno/a?

3. Existe algún programa de reforzo en áreas
instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de
1º e 2º da ESO?

4. Existe algún programa de recuperación de
materias non instrumentais (2º ESO)?

5. Existe algún programa específico para
alumnado repetidor da materia?

6. Aplicase ese programa específico
personalizado para repetidores da materia?.
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Medidas de atención á diversidade no presente curso

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Medidas ordinarias Medias extraordinarias

Organizativas Curriculares

1. Canto alumnado recibe apoio por
profesorado especialista en PT/AL?

2. Existe algún grupo de adquisición das
linguas (para alumnado estranxeiro)?

3. Existe algún grupo de adaptación da
competencia curricular( Al. estranxeiro)?

4. Existe algunha outra medida
organizativa:  escolarización  domiciliaria,
escolarización combinada, etc.?

1. Existe algunha  Adaptación Curricular na
materia? ¿Cantas?

2. Foi autorizado para a materia algún
agrupamento flexible/específico?

3. Existe algún Programa de Mellora do
Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)?

4. Flexibilizouse para algún alumno/a o
período de escolarización?

5. Describir o protocolo de coordinación co
profesorado que comparte co titular da
materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc.
(Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado
de apoio/profesorado agrupamento/ etc
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Propoñeranse actividades ao longo do curso en función da oferta  ofrecida por  diferentes

entidades, fundacións, concello etc e estarán incluídas na PXA.

16. CONCRECIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Algúns contidos da ensinanza non poden estar situados nunha area determinada do currículo,

pois son temas importantes que reclaman a contribución de tódalas areas, cada unha dende

a súa propia perspectiva e especifidade. 

A  continuación  tratarase  de  expoñer  como  van  a  ser  tratados  algúns  destes  temas

transversais dende as materias da área de EPVeA:

•Educación para a saúde e calidade de vida. O lograr un ambiente agradable na realización

dos traballos da área axudan a xerar comportamentos e actitudes moi positivas para a saúde;

fomenta-la orde e limpeza na aula; coñecer e aplica-las normas de seguridade e hixiene no

traballo propicia unha valoración positiva, por parte dos nosos alumnos, da educación para a

saúde.

•Educación ambiental. Fomentar a busca de solucións que eviten ou minimicen o impacto

ambiental;  valoralo  posible  esgotamento  de  recursos  e  analizalos  inconvenientes  que  se

deriven do uso de cada un dos materiais, e a repercusión que poida ter nas persoas, animais

e plantas, así  coma na vida en sociedade. Ademais dende o departamento impartimos a

materia de Reciclaxe Artístico en 2º ESO o que permitirá incidir no alumnado na necesidade

de reciclar, aproveitar os recursos que temos e reutilizalos.

•Educación para o consumidor. Valorar o custo na realización dos proxectos artísticos que

se realizan dende as diversas materias do departamento e comparalo co seu uso, analizando

as condicións técnicas e estéticas que debe reunir para determinar as características dos

materiais que hai que utilizar; analizar a relación calidade/prezo axudara a desenvolver nos

nosos alumnos e alumnas actitudes de consumidor responsable.

•Educación  para  a  paz.  Fomentar  o  traballo  cooperativo;  incidir  no  respecto  ás  ideas

doutros; apoia-los menos capacitados no desenvolvemento dos proxectos e traballos tanto

individuais como grupais;  desenvolver  unha actitude aberta  e flexible  ante as ideas e os

traballos dos demais axudan a adquirir valores e actitudes que incidan directamente neste

tema transversal.

•Educación para o ocio. O desenvolvemento e realización de actividades relacionadas coas

súas  afeccións,  como  poden  ser  deseño  de  aplicación,  visita  a  museos,  visionado  de

películas,  etc  poden  fomentar  na  vida  cotiá  do  alumnado  o  gusto  pola  realización  de

actividades de ocio e afeccións relacionadas coa área.
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•Educación para a igualdade entre ámbolos dous sexos. Fomenta-lo reparto de tarefas

nun plano absoluto de igualdade en función das capacidades, sen distinción de sexo; valorar

o  esforzo,  as  ideas  e  o  traballo  dos  demais  dende  unha  perspectiva  de  igualdade  son

contidos plenamente enmarcados na area de EPVA que inciden no desenvolvemento dunha

educación para a igualdade de oportunidades de ámbolos dous sexos.

•Educación  cívica  e  constitucional.  Analizar  e  valorar  as  implicacións  que  supón  o

desenvolvemento de determinados aspectos relacionados coa área dende unha perspectiva

moral e ética; valorar e analizar dende a perspectiva ética e moral diferentes obras artísticas

situándoas nun momento histórico e tamén tendo en conta a dimensión social e persoal de

cada un.
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