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Datas Avaliacións ESO 

Avaliación inicial: 18-20 Outubro 

1ª Avaliación: 13-15 decembro 
 

2ª Avaliación: 21-23 marzo 
 

3ª Avaliación: 6-8 xuño 

Avaliación Final: 23 de xuño 

 

Datas Avaliacións BACH 

Avaliación inicial: 20 Outubro 

1ª Avaliación: 15 decembro 
 

2ª Avaliación: 23 marzo 

Avaliación Final: 1º BACH: 8 xuño 
 

Avaliación Extr.: 1º BACH: 23 xuño 

Avaliación Final: 2º BACH: 18 maio 
 

Avaliación Extr.: 2º BACH: 23 xuño 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR do IES CHAPELA. Orde do 19 de maio de 2021 (DOG) 
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     ANEXO A PROGRAMACIÓN DO CURSO 2021-22 

 

Atendendo a seguinte normativa se modifican criterios de avaliación do ensino secundario 

 da ESO  e do  BACHARELATO que inclúe esta programación. 

 

 

Diario nº 29 da data 11/02/2022 

1. ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 

sistema educativo de Galicia. 

 

“A Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, establece na súa disposición derradeira quinta o seu calendario de implantación, que recolle que ao 

inicio do curso seguinte á entrada en vigor da lei se implantarán as modificacións introducidas na avaliación e 

nas condicións de promoción das diferentes etapas educativas e as modificacións introducidas nas condicións 

de titulación da educación secundaria obrigatoria, dos ciclos formativos de grao básico e do bacharelato”. 

 

Por dita orde se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas dos niveis  que inclúe dita programación:  

1º, 3º e 4ºda ESO e 1º e 2º de bacharelato para as materias de Educación plástica visual e audiovisual e Debuxo 

Técnico. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA A ESO 

A o longo do curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliacións parciais. 

As datas das avaliacións están indicadas no calendario adxunto. 

O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a  actividades de 

apoio, reforzo, ampliación e recuperación, atendendo de xeito personalizado a diversidade do alumnado. 

A cualificación definitiva farase efectiva na data da avaliación final fixada no calendario adxunto (23 xuño). 

O principal criterio son a valoración das láminas, os traballos e actividades propostos na aula virtual  para cada 

avaliación. 

Valorarase tamén a actitude e a disposición cara a materia, e que teñan os materiais requiridos para o traballo 

que  corresponda en cada tema. 

  Fundamentamos o bo seguimento da avaliación en 1º e 3º ESO  co o libro-caderno de traballo, temos como 

obxectivo desenrolar a teoría e sobre todo a práctica das láminas do libro e outras propostas tendo en conta a 

diversidade do alumnado. 

O alumnado da ESO traballará no período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final en 

actividades de ampliación, reforzo e recuperación. Os alumnos e alumnas que precisen acadar os obxectivos 

mínimos para superar a materia terán neste período propostas de  reforzo e repaso facer ou rematar  os traballos 

non entregados  ao longo do curso  co atención individualizada para recuperar as avaliacións parciais. 

 O alumnado que superou o curso nas tres avaliacións parciais terá actividades de ampliación que lle outorgaran 

subir nota se a cualificación supera a media do curso.    

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA BACHARELATO 

   

A avaliación da aprendizaxe do alumnado de DEBUXO TÉCNICO será continua e realizaranse tres avaliacións 

parciais e unha avaliación final.  

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/u01/app/oracle/shared/resources/pxdog100/doga/Publicados/2022/20220211/Secciones1_gl.html&paginaCompleta=false&fecha=11/02/2022&compMenu=10102
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-260122-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-260122-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-260122-0001_gl.html
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  O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de lle 

facilitar a súa recuperación, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria nas datas  determinadas no 

calendario escolar. 

No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as 

datas de celebración das probas extraordinarias, o centro educativo organizará a impartición das clases co fin de 

preparar o alumnado para a realización da avaliación de acceso á universidade e das probas extraordinarias. 

No primeiro curso de bacharelato, o período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata o 

remate do período lectivo dedicarase á preparación e á realización das probas extraordinarias, e a actividades de 

apoio, reforzo, recuperación e ampliación. O alumnado que superou a materia na avaliación ordinaria non 

poderán subir nota nin ser novamente avaliados. 
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Este curso as medidas anti COVID permiten maior achegamento entre os pupitres ainda así é preciso 

ter moita cautela. 

Debido a la pandemia que padecemos polo COVID-19 a programación contempla tres escenarios: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Virtual 

 

O medio para comunicarnos co alumnado e principalmente a AULA VIRTUAL tamén polo  

CORREO CORPORATIVO e as VIDEO CONFERENCIAS CON CISCO WEBEX. 

Na aula virtual da materia ten contidos que  o alumnado vai consultando e descargando tanto 

si as clases son presenciais como a distancia. 

  

 

 

 

 

 O IES CHAPELA dispoñe este curso do sistema EDIXGAL para toda a ESO e moi interesante 

practicalo aínda que na materia no estéemos anotados. 

 

 

 

As compoñentes do seminario de debuxo son Dna María Dolores Tapia Silva  que pertence o 

departamento de música e completa seu horario con catro  horas de plástica  no grupos de  1º ESO “A” e 1º 

ESO“B”  e  Emilia Fernández Rodríguez  xefa do departamento que imparte todas as demais horas. 

 

 

HORARIO 

FE RNÁND EZ RO DRÍG UE Z , EMIL IA  
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 15 HORAS 

DEBUXO TÉCNICO 8 HORAS 

XEFATURA 1 HORA  

TOTAL 24 HORAS 

 

 

 

 

DEBUXO TÉCNICO 

BACHARELATO  

 

 

INTRODUCIÓN                                                                                                          2 
 
1. DIRECTRICES XERAIS 

 
Organización da materia                                                                                            3 

 
Finalidades                                                                                                                    6 

 
2. OBXECTIVOS XERAIS                                                                                          8 

 
3. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS                                                                  9 

 
4. CONTRIBUCIÓN A A ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE          10 

5. CONTIDOS, CRITERIOS DA AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
Bloque I. Materiais e técnicas gráficas                                                                        12 

 
Bloque II. Xeometría métrica aplicada                                                                        13 

 
Bloque III. Sistemas de representación                                                                        17 

 
Bloque IV. Normalización                                                                                            24 
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2 2 2 2 2 2 

 

3 
   15 

 

Debuxo Técnico I 
        4   4 

 

Debuxo Técnico II 
          4 4 

 

XEFATURA 
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24 
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Debuxo Técnico 

INTRODUCION 
 
Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das competencias 

necesarias para se poder comunicar graficamente con obxectividade nun mundo cada vez máis complexo, que 

require do deseño e da fabricación de produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras. Esta función 

comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de convencións a escala nacional, comunitaria e internacional, 

permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de investigación  

ou  proxecto  que  se  valla  dos  aspectos  visuais  das  ideas  e  das  formas  para visualizar o que se estea a 

deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa producir; é dicir, como linguaxe 

universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou interpretar a información codificada, e 

expresarse ou elaborar información comprensible polas persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica elaborada de 

acordo coa norma nos sistemas de representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, 

ademais do coñecemento das principais normas de debuxo, un desenvolvemento avanzado da súa visión 

espacial, entendida como a capacidade de abstracción
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para,  por  exemplo,  visualizar  ou  imaxinar  obxectos  tridimensionais  representados  mediante imaxes 

planas 

Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o estudante aborde a 

representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e elabore documentos técnicos normalizados que 

plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados tanto co deseño gráfico como coa ideación de 

espazos arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos. 

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como linguaxe de 

comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e representación da realidade. Para isto, 

introdúcense gradualmente e de xeito transversal tres grandes bloques: "Xeometría e debuxo técnico", 

"Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión global 

dos fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta 

materia. 

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), 

en lugar de “Normalización”, para a integración das destrezas adquiridas na etapa. 

Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en tres bloques interrelacionados: 

"Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización” ou “Documentación 

gráfica de proxectos". 

No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos 

necesarios para resolver problemas de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza 

na natureza e na arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao mundo científico e técnico. 

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación desenvolve os fundamentos, as 

características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico e de 

planos cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado para permitir descubrir as relacións entre 

sistemas e as vantaxes e os inconvenientes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do 

debuxo a man alzada como ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de representación. 

O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos procedementos para simplificar, 

unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso 

de elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, polo que, aínda que a secuencia establecida 

sitúa este bloque de maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a 

súa utilización sexa unha constante ao longo da etapa. O proxecto ten como obxectivo principal que o/a 

estudante mobilice e interrelacionan os elementos adquiridos ao longo de toda a etapa e que os empregue 

para elaborar e presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a 

definición dun proxecto sinxelo relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico 

 
O debuxo é algo inherente á humanidade por unha elemental necesidade de comunicación, que é a súa 

función primaria. A multiplicidade de elementos artificiais dos que se rodeou o ser humano para 



10 
 

mellorar a súa calidade de vida, necesitaron un proceso de elaboración antes de chegar aos usuarios. 

Neste proceso interveñen diferentes profesións e desenvólvese en distintas etapas. 

O debuxo técnico é un medio indispensable de expresión do pensamento e de comunicación das ideas, 

tanto para o desenvolvemento de procesos de investigación sobre as formas, como para a 

comprensióngráfica de bocexos e proxectos tecnolóxicos ou artísticos cuxo último fin sexa a creación de 

produtos que poden ter un valor utilitario, artístico, ou ambos á vez. A súa función esencial nestes 

proxectos consiste en axudar a formalizar ou visualizar o que se está deseñando ou creando; e contribúe 

a proporcionar desde unha primeira concreción de posibles solucións ata a última fase do 

desenvolvemento onde se presentan os resultados en planos definitivos. Trátase dunha linguaxe 

obrigatorio para todas aquelas persoas que se relacionen tecnicamente a calquera nivel e queiran 

converter o seu traballo nunha actividade creadora. 

Esta función de comunicación, que caracteriza o debuxo técnico, favorece as fases de creación e a 

posterior difusión informativa do obxecto deseñado, o que fai del un instrumento insubstituíble para o 

desenvolvemento da actividade científica, tecnolóxica e artística. Permite ademais un diálogo fluído entre 

proxectista, fabricante e usuario, mediante un conxunto de convencións e normas que caracterizan a 

linguaxe específica do debuxo técnico e que lle dan carácter obxectivo, fiable e universal. Así pois, hai que 

considerar que o debuxo técnico reúne unha serie de contidos relacionados coa representación obxectiva 

moi aplicables a actividades de tipo técnico-científico e tamén a outras de tipo expresivo, creativo e 

estético. Isto xustifica que o Debuxo Técnico incorporouse aos dous cursos de Bacharelato, tanto na 

modalidade de Ciencias e Tecnoloxía como na modalidade de Artes. 

Hai que remarcar, pois, o carácter instrumental do debuxo técnico que o fai imprescindible tanto na 

formación académica como en posteriores exercicios profesionais. 

É evidente a dificultade que atopa o alumno ou alumna nas aprendizaxes que xera esta materia, que ten 

como eixe principal a racionalización das formas e os espazos da realidade, percibidos como un mundo 

visual complexo, heteroxéneo en elementos mesturados. O exercicio da abstracción é o puntal básico para 

superar as dificultades que emerxen nas actividades de lectura das imaxes da realidade tridimensional no 

plano, e aínda máis nas actividades de produción destas representacións técnicas. 
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O acceso á abstracción presenta dificultades, e ten que facilitarse con métodos perceptivos e reflexivos 

dinamizados por unha pedagoxía imaxinativa. Os obxectivos que propón a materia hanse de conseguir a 

partir dun diálogo constante entre teoría e experimentación, entre dedución e indución, para integrar a 

conceptualización imprescindible na aplicación gráfica que lle dá sentido e que implica dominio dos 

recursos materiais. 

No desenvolvemento do currículo adquiren un papel cada vez máis predominante as novas tecnoloxías, 

especialmente a utilización de programas de deseño asistido por ordenador. É necesario, xa que 

logoincluílas no currículo non como un contido en si mesmo senón como unha ferramenta máis que axude 

a desenvolver algúns dos contidos da materia, servindo ao mesmo tempo ao alumnado como estímulo e 

complemento na súa formación e na adquisición dunha visión máis completa e integrada na realidade da 

materia de Debuxo Técnico. 

 

 

1. DIRECTRICES XERAIS ORGANIZACIÓN DA MATERIA 
 
O proxecto editorial, de acordo coa lexislación vixente, aborda a materia de Debuxo Técnico en dous 

cursos, de maneira que poida ofrecerse unha visión xeral e completa desde o primeiro, profundando e 

aplicando os conceptos en solucións técnicas máis usuais no segundo. 

Os contidos desenvólvense de forma paralela nos dous cursos, pero nos seus epígrafes apréciase o nivel de 

afondamento e determínanse, con maior ou menor concreción, as aplicacións e propostas. 

En resumo, cada curso, ao enunciar os seus contidos, ten por obxecto consolidar os coñecementos 

anteriores, aumentar o nivel de afondamento e buscar aplicacións técnico-prácticas cada vez máis 

sólidas e próximas ao mundo da técnica, da industria e da arquitectura. 

Neste primeiro curso que agora nos ocupa, o proxecto curricular desenvólvese a partir de catro bloques que 

inclúen un total de vinte unidades didácticas, e a súa organización persegue un desenvolvemento da 

materia rigoroso, razoado, coherente e de fácil comprensión. Así mesmo, as relacións que se poden 

establecer entre os contidos dos diferentes bloques póñense de manifesto na organización pedagóxica das 

propostas, evitando o seu tratamento illado. 

Todos os temas recollen unha exposición introdutoria dos seus obxectivos específicos que tratan de ser 

máis unha síntese razoa, viva e suxerinte que unha serie de ríxidas normas. 
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I. O primeiro bloque, «Materiais e Técnicas Gráficas» introduce ao alumno na práctica do debuxo, 

comezando pola aprendizaxe dos instrumentos básicos necesarios: lapides, plumas fonte, gomas, compás, 

persoais, regras... É lóxico que o primeiro que hai que coñecer é cales son os instrumentos e os materiais 

precisos, as súas características e o modo correcto de manexalos e conservalos. Este primeiro bloque conta 

igualmente cun tema dedicado ao traballo en plataformas informáticas e á croquización, coñecementos 

fundamentais para o desenvolvemento da capacidade de expresión gráfica. 

II. O segundo bloque, «Geometría métrica aplicada», efectúa un primeiro percorrido pola xeometría 
 
plana, previo recordatorio dos conceptos básicos necesarios para resolver problemas de configuración de 

formas, á vez que analiza a súa presenza na natureza e a arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao 

mundo científico e técnico.
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III. O terceiro bloque, «Sistemas de representación», dedicado aos Sistemas de representación 

desenvolve os fundamentos, características e aplicacións das axonometrías, perspectivas cónicas, e 

dos sistemas diédrico e de planos acoutados. Este bloque debe abordarse de xeito integrado para 

permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e inconvenientes de cada un. Ademais, 

é conveniente potenciar a utilización do debuxo ?a man alzada? como ferramenta de comunicación 

de ideas e análises de problemas de representación. 

IV. O cuarto e último bloque, «Normalización», expón os convencionalismos e normativas que 

posibilitan a comprensión e interpretación dos esbozos e planos e que fan universais os debuxos 

en canto a liñas, escritura, formatos e acoutado dos debuxos. Unha breve análise sobre a 

normalización de 

liñas ?en canto a trazos e espesores?, escrituras normalizadas, formatos, acotación de formas e 

obxectos; 
 
así como unha rápida visión sobre cortes, seccións e roturas nas pezas. 

 
Finalmente, cabo destacar o papel cada vez máis predominante das novas tecnoloxías, 

especialmente da utilización de programas de deseño asistido por ordenador, de ferramentas 

vectoriais para a edición gráfica ou de aplicacións de xeometría interactiva. A súa inclusión no 

currículo, non como contido en si mesmo si non como ferramenta, debe de servir para que o 

alumnado coñeza as posibilidades destas aplicacións, valore a exactitude, rapidez e limpeza que 

proporcionan, sirva de estímulo na súa formación 

e permita a adquisición dunha visión máis completa e integrada na realidade da materia de Debuxo 
 
Técnico. 

 
FINALIDADES 

 
A formulación da materia atende aos seguintes obxectivos terminais: 

 
1. Resaltar a función comunicativa do debuxo técnico, descubrindo e identificando formas e 

estruturas xeométricas, en referentes reais e representados tecnicamente. 

2. Explicar relacións básicas de pertenza, de incidencia, métricas e proxectivas entre 

formas xeométricas. 

3. Resolver problemas simples de xeometría aplicada que impliquen construcións de formas 

xeométricas e representacións técnicas, utilizando, se procede, o software correspondente. 
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4. Transferir formas tridimensionais e espazos á superficie Bi dimensional, aplicando os 

sistemas de representación e as escalas. 

5. Entender que a xeometría descritiva é a ciencia da representación gráfica e constitúe o 

fundamento dos debuxos técnicos. 

6. Aplicar, na representación de formas e espazos, relacións e correspondencias elementais entre os 

diferentes sistemas de representación que se analizan no presente curso. 
 
7. Actuar creativa mente e utilizar o mínimo de recursos coa máxima claridade e calidade gráfica 

para conseguir as solucións construtivas e representativas. 

8. Obter valores métricos e/ou expresivos preestablecidos en representacións técnicas. 
 
9. Realizar esbozos acoutados de referentes de ámbito industrial e/ou arquitectónicos. 

 
10. Utilizar adecuadamente as normas e simboloxía propias da disciplina, segundo normativa UNE e 

 
ISO. 

 
11. Utilizar con facilidade o esbozo e a perspectiva intuitiva como instrumentos 

informativos, de pensamento e de información gráfica. 

12. Describir oralmente, con fluidez e precisión terminolóxica, formas xeométricas, os seus 

elementos e relacións, e o seu proceso de construción ou de representación gráfica. 

13. Interpretar construcións e representacións técnicas, identificando a secuencia de trazado 

implícita. 
 
14. Seleccionar técnicas, materiais e instrumentos apropiados a unha proposta, dispoñer deles 

no momento oportuno e realizar as respostas gráficas con precisión, pulcritude e conveniente 

grado de acabado. 

15. Utilizar a infografía como recurso de asistencia no debuxo técnico. 
 
16. Adquirir o hábito de recompilar de xeito rigoroso, clara e completa, as explicacións e 

traballos de clase, para facelos útiles para o estudo da materia. 

17. Participar activamente na boa dinámica da clase e especialmente nos traballos en grupo. 
 
18. Demostrar auto esixencia e espírito de superación nas actividades propias da materia. 

 
19. Utilizar as capacidades adquiridas en Debuxo Técnico, en actividades de aprendizaxe 

propostas noutras materias curriculares e noutros ámbitos. 

20. Responder a unha concepción funcional e estética do debuxo técnico que vincula arte e 

técnica e supera o reducionismo disciplinar de séculos pasados. 
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2. OBXECTIVOS XERAIS 
 
1. Utilizar adecuadamente e con destreza os instrumentos e terminoloxía específica do debuxo 

técnico. 
 
2. Valorar a importancia que ten o correcto acabado e presentación do debuxo no referido á 

diferenciación dos distintos trazos que o configuran, a exactitude dos mesmos e a limpeza e 

coidado do soporte 

3. Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe obxectiva e universal, valorando a necesidade 

de coñecer a súa sintaxes para poder expresar e comprender a información. 

4. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica para resolver 

problemas de configuración de formas no plano. 

5. Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas 

xeométricos no espazo ou representar figuras en 3D no plano. 

6. Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar as principais normas UNE 

e 
 
ISO referidas á obtención, posición e acotación das vistas dun corpo. 

 
7. Empregar o esbozo e a perspectiva a man alzada como medio de expresión gráfica e 

conseguir a destreza e a rapidez necesarias. 

8. Planificar e reflexionar, de forma individual e colectiva, sobre o proceso de realización de 

calquera construción xeométrica, relacionándose con outras persoas nas actividades colectivas con 

flexibilidade e responsabilidade. 

9. Integrar os seus coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos tecnolóxicos e en 

aplicacións da vida cotiá, revisando e valorando o estado de consecución do proxecto ou actividade 

sempre que sexa necesario. 

10. Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, gozando coa súa 

utilización e valorando as súas posibilidades na realización de planos técnicos. 

3. ORIENTACIÓNS METODOLÓGICAS 
 
O logro dos obxectivos propostos na materia aconsella manter un permanente diálogo entre 

teoría e experimentación, entre dedución e indución, integrando a conceptualización nos 

procedementos gráficos para a súa análise e/ou representación. Polo que a elaboración de 

bocexos a man alzada, o debuxo con ferramentas convencionais sobre taboleiro e a utilización 
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de aplicacións informáticas son instrumentos complementarios para conseguir os obxectivos 

mediante a aplicación prioritaria dos procedementos establecidos neste currículo da forma 

máis procedementais posible. 

Hase de facilitar o traballo autónomo do alumnado, potenciar as técnicas de indagación e 

investigación e as aplicacións e transferencias do apreso á vida real. 

Así pois, os métodos de traballo prácticos que caracterizan ao Debuxo Técnico permiten ao 

profesorado incorporar estratexias didácticas específicas que respondan ás diversas capacidades de 

comprensión e abstracción que ten o alumnado co fin último de que este consiga alcanzar as 

competencias establecidas nesta materia. Comezarase cos procedementos e conceptos máis simples 

para ir gañando en complexidade. Así as capacidades vanse adquirindo paulatinamente ao longo de 

todo o proceso. 

 
O ensino de contidos só é un medio para o desenvolvemento das capacidades do alumnado, e 

a súa aprendizaxe deberíase realizar de forma que resulte significativo, é dicir, que para o 

alumnado teña sentido aquilo que aprende. 

Por outra banda, o carácter instrumental do Debuxo Técnico permite traballar de forma 

interdisciplinarias contidos comúns con outras materias, especialmente do ámbito artístico, 

tecnolóxico, físico e matemático, ademais de permitir a orientación dos alumnos cara a campos 

do coñecemento ou estudos superiores relacionados. 

O uso das novas tecnoloxías da información nesta materia traballarase tanto na 

aprendizaxe de programas de debuxo en 2D e 3D, como para a investigación, 

documentación e presentación de 

proxectos propios e alleos. Recoméndase o uso das mesmas para apoiar o proceso de ensino 

aprendizaxe dos contidos, a través de documentación audiovisual. 

4. CONTRIBUCIÓN DO DEBUXO TÉCNICO AO  DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CRAVE 
 
Esta materia, polo seu carácter teórico-práctico e integrador e con aplicación directa 

dos seus contidos, permite o desenvolvemento de todas as competencias crave. 

A Comunicación lingüística, será utilizada en todos os bloques de contido, xa que os alumnos 
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desenvolven, explican expoñen e defenden os seus propios proxectos e traballos. Do mesmo 

xeito que aprenden e desenvolven un amplo vocabulario técnico relativo á materia. 

É importante destacar a aprendizaxe do Debuxo Técnico como linguaxe universal e obxectivo, é 

un medio de expresión e comunicación de ideas indispensable, tanto no desenvolvemento de 

procesos de 
investigación científica, como na compresión gráfica de proxectos tecnolóxicos cuxo último fin sexa 
a 

creación e fabricación dun produto. 
 
A adquisición da Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

produce a través da aplicación do razoamento matemático, do pensamento lóxico e espacial, 

para explicar e describir a realidade. Isto vén dado ao aprender a desenvolverse con 

comodidade a través da linguaxe 

simbólica, así como profundar no coñecemento de aspectos espaciais da realidade, mediante a 

xeometría e a representación obxectiva das formas. 

A resolución de problemas xeométricos de xeito gráfica, a análise das relacións entre 

diferentes obxectos planos ou tridimensional (proporcionalidade, semellanza, escalas) e o 

estudo do espazo e a forma, contribuirán ao desenvolvemento desta competencia. 

Mediante a utilización de procedementos, relacionados co método científico, como a 

observación, a experimentación e o descubrimento, e a reflexión e a análise posterior, 

derivando no desenvolvemento do pensamento crítico, contribuirase á adquisición das 

competencias en ciencia e tecnoloxía, desenvolvendo tamén destrezas que permiten utilizar e 

manipular diferentes ferramentas tecnolóxicas. 

A Competencia dixital é desenvolvida a través do uso das Tecnoloxías da información e a 

comunicación, como medio de procura e selección de información, utilizándoa de xeito crítico e 

reflexiva, e a súa transmisión en diferentes soportes, para a realización de proxectos ,ademais de 

proporcionar destrezas no uso de aplicacións ou programas informáticos de debuxo e deseño, 

ofrecendo un novo soporte e ferramenta ao alumnado e achegándolles, ao mesmo tempo, a un 

panorama creativo máis real e actual. Aprender a aprender, ao incidir na investigación previa e na 

aplicación práctica das técnicas apresas por parte do alumnado, integra unha procura persoal 

expresiva no proceso creativo e a resolución de problemas e realización de proxectos, organizando 
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a súa propia aprendizaxe e xestionando o tempo e a información eficazmente. O alumno toma 

conciencia do propio proceso de aprendizaxe e das 

necesidades de aprendizaxe de cada un, determinando as oportunidades dispoñibles e sendo 

capaces de superar os obstáculos co fin de culminar a aprendizaxe con éxito. Esta materia 

fomentan a motivación e 

a confianza nun mesmo, aplicando o apreso a diversos contextos 
 
Nas Competencias sociais e cívicas, esta materia constitúe un bo vehículo para o seu 

desenvolvemento, naquela medida en que a creación artística supoña un traballo en equipo e unha 

integración social, se promoverán actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e 

contribuirase á adquisición de habilidades sociais. 

Os alumnos elaboran e expoñen os seus propios proxectos enfocados á resolución dun 

problema, de maneira que deben desenvolver a capacidade de comunicarse de xeito 

construtiva, expresando e comprendendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de 

colaboración, seguridade nun 

mesmo, integridade e honestidade; e adquirindo destrezas como a habilidade para interactuar 

eficazmente no ámbito público. 

No Sentido de iniciativa e espírito emprendedor, o debuxo técnico, como disciplina, require unha 

capacidade de autocontrol e análises necesarias para o desenvolvemento de calquera proxecto de 

creación e investigación, planificando, organizando, xestionando e tomando decisións; por iso, 

entre os contidos da materia, inclúense planificación previa na resolución de problemas e 

elaboración de proxectos, a iniciativa e innovación, a autonomía e a independencia, como 

factores que contribúen á aprendizaxe eficaz e ao desenvolvemento persoal das alumnas e os 

alumnos. Igualmente, se fomenta a habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito 

colaborativo dentro dun equipo e asumir responsabilidades; desenvolvendo a capacidade de 

pensar de forma creativa, o sentido e o pensamento 

crítico e o sentido da responsabilidade. 
 
Na Conciencia e expresións culturais, integra actividades e coñecementos no campo cultural, onde 

se mostra a relevancia dos aspectos estéticos do Debuxo Técnico, favorecéndose o 
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desenvolvemento da sensibilidade artística e o criterio estético. Así mesmo, cando se analizan as 

achegas que fixeron as culturas de diferentes épocas ao Debuxo Técnico, colabórase no 

coñecemento dos factores de evolución e antecedentes históricos do mundo contemporáneo. No 

campo dos coñecementos, adquirirase esta competencia, a través da identificación dos elementos 

expresivos básicos, e os materiais, soportes, ferramentas e técnicas de expresión, o coñecemento 

dos fundamentos de representación e as leis perceptivas. 

Desde a súa vertente xeométrica, o Debuxo Técnico tamén pode ser utilizado como ferramenta 

de lectura e comprensión no campo da arte, non só como elemento indispensable na concepción 

da estrutura interna e composición, senón, na maioría das ocasións, como linguaxe oculta 

transmisor de mensaxes e ideas dentro das obras de arte creadas en diferentes épocas históricas. 

Neste sentido, a inclusión de contidos relativos á Arte e a Natureza en relación co Debuxo 

Técnico ten como finalidade axudar a desvelar e a comprender aspectos culturais que sen el, 

posiblemente, pasarían inadvertidos. Fomentando o interese, o respecto e a valoración crítica das 

obras artísticas e culturais. 

5. DEBUXO TÉCNICO 

CONTIDOS Bloque I. 

Materiais e técnicas gráficas. O 

material fundamental e o seu 

uso. 

Lapis de grafito e portaminas. Plumas fonte e tinta chinesa. O compás. Borradores. Afiadores. 

Xogo de escuadra e cartabón. Regras graduadas. Goniómetro ou transportador. Persoais de 

curvas. Outros persoais especiais. A limpeza no debuxo técnico. 

O debuxo técnico. Debuxo por ordenador. O esbozo. 
 
Utilidade do debuxo técnico. Debuxo por ordenador. Debuxos de deseños. Debuxo a man 

alzada. O esbozo: técnicas para o croquizado; a proporción no esbozo; croquizado de elipses 

isométricas 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Aproveitamento das distintas calidades do lapis de grafito segundo o seu código en prol 

dunha correcta aplicación do mesmo. O emprego e conservación do compás, así como o 

uso de elementos complementarios como persoais e follas de transferibles. 

• Emprego das diferentes técnicas gráficas en función da aplicación. 
 
• Dominio do debuxo e trazados a man alzada como fundamento para a obtención de destreza 

erapidez na expresión gráfico-técnica. 
 
• Emprego dalgún sistema de deseño gráfico e iniciación ao 

CAD. Competencias que se desenvolven de xeito máis notable: 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 
- Competencia lingüística. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
• Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes modulares cadradas con axuda da 

escuadra e o cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente o trazado principal 

das liñas auxiliares utilizadas. 

• Valora as posibilidades do debuxo técnico como linguaxe obxectiva. 
 
• Valora, con xuízo crítico, o uso do grafismo nos medios de comunicación. 

 
• Mostra sensibilidade e gusto pola exactitude e precisión no trazado de liñas coa escuadra e o 

 
cartabón, así como o correcto manexo do compás. 

 
• Valora a limpeza e boa presentación de todos os traballos e documentos gráficos que se realicen. 

 
CONTIDOS 

 
Bloque II. Xeometría métrica 

aplicada. Trazados fundamentais no 

plano. 

Elementos básicos: o punto, a liña; situación e posicións relativas; operacións básicas con 

segmentos. Ángulos: definición e tipos; posicións relativas; transporte dun ángulo; operacións 

básicas con ángulos. Distancias. Lugares xeométricos. 

A circunferencia e o círculo. 
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Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentais. Posicións relativas dunha circunferencia e 

unha recta. Posicións relativas de dúas circunferencias. Ángulos na circunferencia. Arco capaz. 

Rectificación aproximada de arcos de circunferencia. 

Polígonos. Relacións métricas. 
 
Formas poligonais: definición e nomenclatura. Definición, propiedades, clasificación e 

características dos triángulos. Liñas e puntos notables neles. Definición, propiedades, 

clasificación e características fundamentais dos cuadriláteros. Consideracións xeométricas. 

Trazado de polígonos regulares inscritos na circunferencia. Construción de polígonos regulares 

de lado coñecido. Polígonos regulares estrelados. 

Proporcionalidade e semellanza. EscalaA proporción. Semellanza entre figuras. Rectas anti-

paralelas. Escalas. Tipos de escalas: de ampliación, natural e de redución. Escala intermedia. Escalas 

gráficas: escalas volantes e triángulo universal de escalas. 

Transformacións xeométricas. 
 
Movementos no plano: definición; translación; xiro; simetría central e axial; movementos 

 
directos e inversos; produto de movementos. Homotecia: definición e propiedades. Trazado de 

figuras homotéticas. 

Tanxencias básicas e enlaces. 
 
Fundamentos das tanxencias. Rectas tanxentes a unha circunferencia. Rectas tanxentes comúns a 

dúas circunferencias. Trazado de circunferencias tanxentes de radio coñecido. Trazado de 

circunferencias tanxentes de radio descoñecido. Enlaces. 

Curvas técnicas: óvalos, ovoides e espirais. 
 
Definición, características e construción de óvalos: dado o eixe maior, coñecido o eixe menor e 

coñecidos os dous eixes. Definición, características e construción de ovoides: coñecido o eixe 

non simétrico ou o eixe de simetría. Definición, características e tipos de espirais. Construción de 

volutas e das espirais áurea, logarítmica e de Arquímedes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais sinxelas no plano coa axuda de 

útiles convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica 

de acordo cun esquema paso a paso e/ou figura de análise elaborada previamente. 
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Con este criterio valorarase en que medida comprendéronse os trazados xeométricos 

fundamentais no plano. Igualmente valorarase como se aplica á construción de polígonos, ao 

trazado de figuras semellantes coa conseguinte aplicación de escala e ás transformacións 

xeométricas. 

2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por circunferencias e liñas rectas, aplicando 

os conceptos fundamentais de tanxencias, resaltando a forma final determinada e indicando 

graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus 

elementos. 

A través deste criterio medirase o grado de comprensión do alumnado respecto de a construción de 

figuras planas baseadas en casos de tanxencias, valorando o proceso e a correcta obtención dos 

puntos de tanxencia. Este obxectivo servirá tamén para valorar a correcta comprensión e
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construción de curvas técnicas. 
 
3. Explorar os recursos informáticos de aplicación á xeometría e valorar as achegas das novas tecnoloxías 

ao Debuxo Técnico. 

Competencias que se desenvolven de xeito máis notable: 
 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 
- Competencia dixital. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
1.1. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados 

fundamentais no plano comprobando graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

1.2. Relaciona as liñas e puntos notables de triángulos, cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, 

identificando as súas aplicacións. 

1.3. Comprende as relacións métricas dos ángulos da circunferencia e o círculo, describindo as súas 

propiedades e identificando as súas posibles aplicacións. 

1.4. Resolve triángulos, cuadriláteros e polígonos con axuda dos instrumentos de debuxo técnico, 

aplicando as propiedades das súas liñas e puntos notables e os principios xeométricos elementais, 

xustificando o procedemento utilizado. 

1.5. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as relacións métricas esenciais e 

resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, itinerario ou relacións de semellanza. 

1.6. Resolve problemas de proporcionalidade e reproduce figuras proporcionais determinando a razón 

idónea para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica correspondente en función da 

apreciación establecida e utilizándoa coa precisión requirida 

1.7. Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, translación, simetría e 

homotecia), identificando as súas propiedades e aplicándoas para a resolución de problemas xeométricos e 

para a representación de formas planas. 

1.8. Resolve problemas xeométricos valorando o método e o razoamento das construcións, así como o seu 

acabado e presentación, de forma que estes sexan claros, limpos e respondan ao obxectivo para os que foron 
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realizados. 2.1 Identifica as relacións existentes entre puntos de tanxencia, centros e radios de 

circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia. 

2.2 Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda dos instrumentos de debuxo técnico aplicando con 

rigor e exactitude as súas propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente o 

trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 

2.3 Aplica os coñecementos de tanxencias á construción de óvalos, ovoides e espirais, relacionando a 

súa forma coas principais aplicacións no deseño arquitectónico e industrial. 

2.4 Deseña a partir dun bocexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan 

enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar 

utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

2.5 Utiliza e valora as novas tecnoloxías como aplicación para o estudo da xeometría. 
 
CONTIDOS 

 
Bloque III. Sistemas de representación. 

 
Sistemas de Representación. Fundamentos. Vistas. 

 
Introdución. Proxeccións: elementos e tipos. Sistemas de representación: características e clasificación. 

Sistemas de medida: Diédrico e Acoutado. Sistemas perspectivos: Axonométrico (ortogonal e oblicuo) e 

Cónico. Esquema conceptual de métodos de proxección. Vistas diédricas dun sólido. Formas cilíndricas: 

proxeccións de tubos, trades e formas combinadas. Seccións planas dun cilindro de revolución. 

Sistema diédrico. O punto e a recta. 
 
Elementos e notacións. Plano da terceira proxección. O punto: representación e posicións no espazo. A recta: 

representación; criterio de pertenza de punto a recta; trazas e cuadrantes de paso; puntos de intersección cos 

planos bisectores. Posicións máis significativas da recta. Posicións relativas de dúas rectas. Verdadeira 

magnitude dun segmento: método da vista auxiliar. 

Sistema diédrico. O plano. 
 
Determinación e representación mediante as súas trazas. Pertenzas de puntos e rectas a un plano. Rectas 

notables do plano: horizontais, frontais, de máxima pendente, de máxima inclinación e recta de perfil. 

Representación do plano por coordenadas cartesianas. Posicións singulares de planos. Planos notables 

dunha recta. Verdadeira magnitude dun plano: vista auxiliar. 
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Interseccións. Posicións relativas. Distancias. 
 
Intersección entre planos. Intersección entre recta e plano: determinación cando o plano vén dado polos seus 

trazas ou ben cando vén dado por tres puntos ou dúas rectas que se cortan. Paralelismo entre rectas, entre 

recta e plano e entre planos. Perpendicularidade. Teorema das tres perpendiculares. Perpendicularidade entre 

recta e plano; plano que pasa por un punto e é perpendicular a unha recta; perpendicularidade entre planos; 

perpendicularidade entre rectas. Distancia entre dous puntos; dun punto a un plano; dun punto a unha recta; 

entre rectas 

paralelas; entre planos paralelos. 
 
Sistema de planos acoutados. Aplicacións. 

 
Fundamentos. Representación do punto. A recta. Representación. Pendente, módulo ou intervalo e gradación 

dunha recta. O plano. Representación. Módulo ou intervalo dun plano. Intersección de dous planos. Casos 

particulares de intersección de dous planos: cando os intervalos de ambos planos son iguais e cando as trazas 

de ambos planos son paralelas. Cubertas de edificacións. Partes que compoñen un tellado ou cuberta: 

beirado, faldróns ou panos, limíteas, limahoia, cumbrera e vértices. Métodos de representación. Exercicio de 

aplicación: cuberta con patio interior. Planos e representacións de superficies topográficas. Curvas de nivel. 

Particularidades 

do terreo: vertente ou ladeira, divisoria e vagada. Trazado do perfil dun terreo. 

Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica. 

Fundamentos. Axonometrías ortogonais: perspectivas isométrica, dimétrica e trimétrica. A recta: 

representación, trazas e posicións. O plano: representación e posicións. Rectas contidas nun plano. Partes 

circulares en isométrica; enlace de rectas con curvas. Pasos na representación de corpos con caras planas e 

de corpos de revolución. 

Axonometría oblicua: perspectiva cabaleira. 
 
Fundamentos. Perspectiva frontal e perspectiva planimétrica. A recta: representación e tipos. O plano: 

representación e tipos. Pertenzas de puntos e rectas a un plano. Circunferencias situadas nos planos 

coordenados. Pasos na representación de perspectivas frontais e perspectivas militares. 

Sistema cónico: perspectiva cónica ou lineal. 
 
Fundamentos. Elementos perspectivos. Tipos de perspectiva cónica. Altura do punto de vista. Método 

dos puntos distancia ou das diagonais. Método dos puntos métricos. Trazado dacircunferencia situada no 
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plano xeómetra. Pasos no trazado da circunferencia contida nun plano vertical. Principios fundamentais 

a ter en conta para o trazado de perspectivas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1. Relacionar os fundamentos e características dos sistemas de representación coas súas posibles aplicacións 

ao debuxo técnico, seleccionando o sistema adecuado ao obxectivo previsto, identificando as vantaxes e 

inconvenientes en función da información que se desexe mostrar e 

dos recursos dispoñibles. 
 
Este criterio debe valorar a madurez do alumno para elixir o Sistema de Representación idóneo a utilizar, 

en función do obxectivo final e dos medios dispoñibles. 

Competencias que se desenvolven de xeito máis notable: 
 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 
- Conciencia e expresións culturais. 

 
2. Representar formas tridimensionais sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, pezas reais ou espazos 

da contorna próxima, utilizando o sistema diédrico ou, no seu caso, o sistema de planos acoutados, 

dispoñendo de acordo á norma as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os seus 

elementos de xeito inequívoco. 

Coa aplicación deste criterio quérese valorar o nivel de comprensión do Sistema Diédrico e as súas 

aplicacións á resolución de problemas de pertenza, interseccións, representación de sólidos sinxelos, así 

como a realización de seccións planas e verdadeiras magnitudes. 

Este criterio tamén servirá para coñecer si o alumnado é capaz de facer esbozo a man alzada de formas 

tridimensionaIs sinxelas en Sistema Diédrico. 

Para rematar, con este obxectivo medirase o grado de comprensión do Sistema Acoutado e a aplicación 

do mesmo á resolución de interseccións e perfís de cubertas ou terreos. Competencias que se 

desenvolven de xeito máis notable: 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 
- Conciencia e expresións culturais. 
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3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de pezas reais ou definidas polas súas 

proxeccións ortogonais, seleccionando a axonometría adecuada ao propósito da representación, 

dispoñendo a posición dos eixes en función da importancia relativa das carasque se desexen mostrar e 

utilizando, no seu caso, os coeficientes de redución determinados. 

 
A aplicación deste criterio permitirá coñecer si o alumnado adquiriu visión espacial e é capaz de aplicala á 

representación nas perspectivas isométrica, cabaleira ou militar. 

Competencias que se desenvolven de xeito máis notable: 
 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 
- Conciencia e expresións culturais. 

 
4. Debuxar perspectivas cónicas de formas tridimensionais a partir de espazos da contorna ou definidas 

polas súas proxeccións ortogonais, valorando o método seleccionado, considerando a orientación das caras 

principais respecto ao plano de cadro e a repercusión da posición do punto de vista sobre o resultado final. 

Proponse con este criterio avaliar a comprensión dos fundamentos da Perspectiva Cónica, a visión 

espacial adquirida e a capacidade do alumno para representar, a partir das súas vistas diédricas, unha 

figura plana ou espazos e obxectos tridimensionais neste sistema. Competencias que se desenvolven de 

xeito máis notable: 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 
- Aprender a aprender. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
1.1. Identifica o sistema de representación empregado a partir da análise de debuxos técnicos, ilustracións 

ou fotografías de obxectos ou espazos, determinando as características diferencias e os elementos principais 

do sistema. 

1.2. Establece o ámbito de aplicación de cada un dos principais sistemas de representación, ilustrando as súas 

vantaxes e inconvenientes mediante o debuxo a man alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 
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1.3. Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición dun obxecto ou espazo, analizando a 

complexidade da súa forma, a finalidade da representación, a exactitude requirida e os recursos 

informáticos dispoñibles. 

1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico, describindo os procedementos de obtención 

das proxeccións e a súa disposición normalizada. 

2.1. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, debuxando a man alzada as súas vistas 

principais no sistema de proxección ortogonal establecido pola norma de aplicacióndispoñendo as 

proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os seus elementos de xeito inequívoco. 

2.2. Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas suficientemente polas súas 

vistas principais, debuxando a man alzada axonometrías convencionais (isometrías e carballeiras). 

2.3. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus elementos, convencionalismos e 

notacións coas proxeccións necesarias para representar inequivocamente a posición de puntos, rectas e 

planos, resolvendo problemas de pertenza, intersección e verdadeira magnitude. 

2.4. Determina seccións planas de obxectos tridimensionais sinxelos, visualizando intuitivamente 

a súa posición mediante perspectivas a man alzada, debuxando as súas proxeccións diédricas e 

obtendo a súa verdadeira magnitude. 

2.5. Comprende o funcionamento do sistema de planos acoutados como unha variante do sistema diédrico 

que permite rendibilizar os coñecementos adquiridos, ilustrando as súas principais aplicacións mediante a 

resolución de problemas sinxelos de pertinencia e intersección e obtendo perfís dun terreo a partir das súas 

curvas de nivel. 

3.1. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos polas súas vistas principais, coa axuda de útiles de 

debuxo sobre taboleiro, representando as circunferencias situadas en caras paralelas aos planos coordenados 

como óvalos en lugar de elipses, simplificando o seu trazado. 

3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas (militares) de corpos ou espazos con circunferencias 

situadas en caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispoñendo a súa orientación para simplificar o 

seu trazado. 

4.1. Comprende os fundamentos da perspectiva cónica, clasificando a súa tipoloxía en función da 

orientación das caras principais respecto ao plano de cadro e a repercusión da posición do punto de vista 
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sobre o resultado final, determinando o punto principal, a liña de horizonte, os puntos de fuga e os seus 

puntos de medida. 

4.2. Debuxa coa axuda de útiles de debuxo perspectivas cónicas centrais de corpos ou espazos con 

circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispoñendo a súa orientación 

para simplificar o seu trazado. 

4.3. Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de circunferencia en caras horizontais ou verticais, 

debuxando perspectivas cónicas oblicuas coa axuda de útiles de debuxo, simplificando 

a construción das elipses perspectivas mediante o trazado de polígonos circunscritos, trazándoas a man 

alzado ou coa axuda de persoais de curvas. 

CONTIDOS 
 
Bloque IV. Normalización. 

 
Normalización. Liñas, escritura e formatos. 

 
Obxecto e transcendencia da normalización. Clasificación das normas. Repercusión das normas 

industriais. A normalización no debuxo técnico. Liñas: tipos e aplicacións. Escritura para rotulación de 

debuxos (UNE  ISO 3.098). Formatos (UNE 1.026  ISO 5.457). Pregado para arquivar en A4. 

Acotación normalizada. 
 
Consideracións xerais. Acoutado de formas básicas no plano. Acotaciones de sólidos básicos no espazo. 

Lectura de acotaciones lineais e angulares. Acotaciones segundo referencia de superficies. Acotación de 

arestas. Acotación de diámetros. Acotación de radios. 

Cortes, seccións e roturas. 
 
Obxectos dos cortes, seccións e roturas. Diferenza entre corte e sección. Raiados en cortes e seccións. 

Cortes. Corte total por un só plano; corte total por xiro; corte total por planos paralelos; semicorte ou 

corte de cuadrante e corte parcial. Seccións: abatida e desprazada. Roturas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1. Valorar a normalización como convencionalismo para a comunicación universal que permite 

simplificar os métodos de produción, asegurar a calidade dos produtos, posibilitar a súa distribución e 

garantir a súa utilización polo destinatario final. 

Con este obxectivo preténdese saber si o alumnado comprendeu a importancia que ten a 

Normalización así como a súa utilidade en todos os ámbitos da produción e distribución de produtos. 
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Competencia que se desenvolven de xeito máis notable: 

Comunicación lingüística. 

2. Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas cos principios xerais de 

representación, formatos, escalas, acoutación e métodos de proxección ortográficos e axonométricos, 

considerando o debuxo técnico como linguaxe universal, valorando a necesidade de coñecer a súa sintaxes, 

utilizándoo de forma obxectiva para a interpretación de planostécnicos e para a elaboración de bocexos, 

esquemas, esbozos e planos. 

 
A través deste criterio valórase a capacidade para representar graficamente todo tipo de obxectos 

industriais e arquitectónicos, con todos os datos necesarios para a súa interpretación ou construción. 

Tamén se valora si o alumnado aplica correctamente as normas referentes a vistas, escalas, 

acotación e cortes e seccións. 

Competencias que se desenvolven de xeito máis notable: 
 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 
- Aprender a aprender. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
 
1.1. Describe os obxectivos e ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO, relacionando 

 
as específicas do debuxo técnico coa súa aplicación para a elección e dobrado de formatos, para o 

emprego de escalas, para establecer o valor representativo das liñas, para dispoñer as vistas e para a 

acotación. 

2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos representados utilizando escalas 

normalizadas. 

2.2. Representa pezas e elementos industriais ou de construción, aplicando as normas referidas aos 

principais métodos de proxección ortográficos, seleccionando as vistas imprescindibles para a súa 

definición, dispoñéndoas adecuadamente e diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas e ocultas. 

2.3. Acouta pezas industriais sinxelas identificando as cotas necesarias para a súa correcta 

definición dimensional, dispoñendo de acordo á norma. 
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2.4. Acouta espazos arquitectónicos sinxelos identificando as cotas necesarias para a súa 

correcta definición dimensional, dispoñendo de acordo á norma. 

2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccións, aplicando as normas básicas 

correspondentes. 

 

                                                      

CONTEXTUALIZACIÓN DA  

PROGRAMACIÓN 
 
O primeiro aspecto da programación e o análise das condicións previas do alumnado e os medios 

humanos e técnicos de que dispón o centro. Ademais trátase de establece-la contextualización. 

En canto ó alumnado é necesario considera-las súas características persoais que implican a súa etapa 

adolescente, que están contempladas en medidas previstas para atende-la diversidade do alumnado, o 

departamento de orientación e os titores de cada curso nos facilitan ao profesorado os diferentes protocolos 

segundo as enfermidades, síndromes ou dificultades que teñen  diagnosticados os alumnos e alumnas  

 É importante averigua-la relación do alumno e da alumna co ámbito das imaxes visuais en  

xeral e do Debuxo Técnico en particular, atendendo a dous aspectos: 
 

O contorno social e cultural. 
 

O nivel académico. 
 
No presente curso académico en 1º de Bacharelato a materia de DEBUXO TÉCNICO I a cursan catro 

alumnas e un alumno  e no curso seguinte  son sete alumnos, tendo estes grupos reducidos, as tarefas 

iniciais do curso avariaranse de xeito personalizado. Tendo en conta que este alumnado ten os 

coñecementos de Debuxo Técnico adquiridos nos cursos precedentes na materia de Plástica. 

Consideralas súas características persoais que implican a súa etapa adolescente, seu contorno social e 

cultural e seu nivel académico adquiridos con anterioridade. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Os criterios de avaliación teñen que indagar se o alumnado obtivo as capacidades expresadas nos obxectivos. 

Son precisos estes criterios para establece-lo tipo ou grao mínimo da aprendizaxe que deben acada-los 

alumnos. Ademais informan do proceso de ensinanza facilitando a toma de decisións respecto á revisión da 

metodoloxía. 
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Precísase que os alumnos demostren o nivel de coñecementos e a relación co feito técnico-plástico 

mediante a realización da avaliación inicial a través de probas e exercicios verbais e gráficos. 

1. Resolver problemas xeométricos, realizando láminas do caderno de traballo “Prácticas de debuxo 

Técnico I “valorando o método e o razoamento utilizados na construción, así como seu acabado e 

presentación. 

Coa aplicación deste criterio se pretende avaliar o nivel conseguido polo alumnado no dominio dos 

trazados xeométricos fundamentais no plano e súa aplicación práctica na construción de triángulos, 

cuadriláteros e polígonos en xeneral, construción de figuras semellantes e transformacións xeométricas 

básicas. 

2. Utilizar e construír escalas gráficas tanto para a interpretación como para a elaboración de planos e 

debuxos. 

Este criterio indicará en que medida se comprendeu o fundamento das escalas, como concepto abstracto 

matemático 
 
e aplicadas a distintas situacións que se poden dar na vida cotiá, xa sexa para interpreta-las 

medidas nun plano técnico, mapa ou diagrama, ou para elaborar debuxos tomados da realidade. 3. 

Deseñar e/o reproducir formas no excesivamente complexas, que na súa definición conteñan 

enlaces entre circunferencia e recta y/o entre circunferencias. 

A través deste criterio valorarase a aplicación práctica dos coñecementos técnicos dos casos das tanxencias 

estudados de forma illada. Valorarase especialmente o proceso sucesivo para súa resolución, así como a 

precisión na obtención dos puntos de tanxencia. 

4. Elaborar e participar activamente nos proxectos de construción xeométrica cooperativos, aplicando 

estratexias propias adecuadas a linguaxe d debuxo técnico. 

A aplicación deste criterio permitirá avaliar si o alumnado e capaz de traballar en equipo, mostrando 

actitudes de cooperación, tolerancia e flexibilidade. 

5. Utilizar o sistema diédrico para representar volumes sinxelos e formas poliédricas, así como as 

relacións espaciais entre punto, recta e plano. 

A aplicación deste criterio permitirá coñecer o grao de abstracción adquirido e, por tanto, o dominio no 

sistema diédrico para representar no plano elementos situados no espazo, relaciones de pertenza, 

posicións de paralelismo e de perpendicularidade o distancia. 
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6. Realizar perspectivas axonométricas e cónicas de corpos, definidos polas súas vistas principais e 

viceversa, executadas a mano alzada e/o delineadas. 

Con este criterio se pretende avaliar, tanto a visión espacial desenrolada polo alumnado, como a 

capacidade de relacionar entre sí o sistema diédrico co axonométrico e con a perspectiva cónica, 

ademais de valora-las habilidades e destrezas adquiridas no manexo dos instrumentos de debuxo no 

trazado a man alzada. 

7. Representar pezas e elementos industriais o de construción sinxelos, valorando a correcta aplicación das 

normas reflectidas a vistas, anotación e simplificacións indicadas na representación. 

Proponse este criterio como medio para avaliar en qué medida o alumnado é capaz de expresar 

graficamente un produto o un obxecto, coa información necesaria para súa posible fabricación o 

realización, aplicando as normas esixidas no debuxo técnico. 

8. Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes procedementos e recursos gráficos, de 

xeito que estes sexan claros, limpos e respondan a obxectivo para lo cal foron realizados. 

Con este criterio se quere valorala capacidade para dar distintos tratamentos o aplicar diferentes recursos 

gráficos o informáticos, en función do tipo de debuxo a realizar e das finalidades do mesmo. Este 

criterio no deberá ser un criterio illado, sino que deberá integrarse no resto dos criterios de avaliación na 

medida que lles afecte 

b) MÍNIMOS EXIXIBLES 

 

Identificar e manexar correctamente os instrumentos de debuxo. 
 

Distingui-los diversos materiais e as súas características para o seu correcto emprego. 
 

Diferenciar e empregar correctamente os conceptos básicos en que se fundamentan os trazados. 
 

Manexar o soportes informáticos para os trazados xeométricos. 
 

Clasifica-los polígonos fundamentais segundo as súas características e elementos notables, e 

construílos razoadamente. 
 

Dividi-la circunferencia en partes iguais e aplicar esta técnica nos trazados de redes. 
 

Aplica-lo concepto de escala, con precisión na medida, na realización de debuxos e na lectura e 

interpretación de debuxos alleos. 
 

Distingui-los conceptos de transformacións xeométricas do plano e deducir unhas figuras 

doutras por medio das transformacións xeométricas. 
 

Aplicar correctamente as propiedades fundamentais en que se basea a teoría da construcións 
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gráficas. 
 

Aplica-los coñecementos sobre curvas cónicas e outras curvas planas para o seu correcto 

trazado. 
 

Realizar correctamente tanxencias e enlaces. 
 

Construír cos procedementos básicos as curvas cónicas e as tanxentes as mesmas. 
 

Aplicar correctamente as normas de croquización e acoutación con soltura, para comunica-los 
 
nosos esbozos ou interpreta-los dos demais. 

 

Entender os fundamentos do sistema diédrico. 
 

Resolver problemas de paralelismo, perpendicularidade e outros problemas de incidencia. 
 

Saber representar sólidos en sistema diédrico. 
 

Saber calcular verdadeiras magnitudes en casos sinxelos mediante xiros e abatementos. 
 

Configurar corpos en sistemas perspectivas: axonométrico e cónico. 

 
 
f)TEMPORALIZACIÓN 

 
Para o DEBUXO TÉCNICO I na 1ª Avaliación daremos a parte dos contidos referidos a xeometría 

plana. Na 2ª Avaliación desenrolaremos os contidos do sistema diédrico e a normalización. 

A 3ª Avaliación dedicarase as perspectivas cónicas e axonométricas e súa aplicación en plante amentos 

arquitectónicos e urbanísticosA TEMPORALIZACIÓN para o 2º de bacharelato vai mais enfocada a 

preparación da proba a realizar o final do curso.  Dedicase menos tempo a realización de exercicios 

prácticos na aula e mais a explicación dos contidos, estes daranse: 

 
1ªAvaliación.- xeometría plana e sistema diédrico 

 
2ªAvaliación.- sistema diédrico e normalización 

 
3ªAvaliación.-Normalización e perspectivas. 

 
 
 

 

 

g)ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
As actividades de recuperación son novos exercicios que incidan nos temas non superados, para 

comprensión dos contidos e serán novas e reiteradas explicación dos temas, dado o baixo número do 

alumnado se pode desenrolar o proceso ensinanza – aprendizaxe de xeito personalizado. 
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Actividades de recuperación son exercicios e exames baseados nos criterios de avaliación para a 

consecución dos obxectivos da disciplina e acadar os mínimos esixibles. 

h) REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN 
 
A recuperación pódese lograr cas actividades de recuperación, tendo en conta a intensidade e 

 
extensión dos contidos se algún alumno/a non consíguea acadar os obxectivos se patexarían reforzos que 

serían novas sesións para incidir en temas xa dados. 

Estas sesións poderían darse no horario habitual, o incrementando as sesións para lograr a recuperación. 
 
i) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Cualificación: É o resultado da avaliación sumativa. Resume o xuízo do profesor en relación co 

 
nivel de logro dos obxectivos previstos na programación didáctica. Actualmente exprésase en forma 

numérica. 

Para 1º de Bacharelato os criterios de cualificación serán o resultado de sumar as cantidades numéricas 

obtidas nas valoracións dos instrumentos da avaliación: dos exercicios, láminas e demais propostas de 

traballo. 

Para 2º de Bacharelato estes criterios serán a avaliación sumativa de dous exames por avaliación. 

j) PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 

NOS CONTIDOS PROGRESIVOS 
 

Avaliación inicial 
 

Avaliación formativa, desenrolar os enunciados que forman os criterios de avaliación. 
 

Avaliación sumativa, cuantificar a información recollida nos instrumentos de avaliación. 
 
k) CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Criterios de promoción: Explícita como o equipo avaliador debe proceder se ten que tomar a decisión de que 

un alumno pase ó curso seguinte ou non. Deben estar recollidos no PCC. Actualmente veñen fixados pola 

normativa. 

l) METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
A metodoloxía para a materia de DEBUXO TÉCNICO ten como obxectivo transmiti-lo coñecemento das 

convencións técnicas e as súas interrelacións coa linguaxe plástica. Oriéntase cara ó sentido formativo 
 
técnico e estético que permita percibir, analizar e defini-lo grande número de formas de representación que a 

sociedade require é dotar de aqueles elementos que xeren o desenvolvemento da personalidade do 
 
individuo co fin de que alcance a madurez intelectual e humana. 

 
O coñecemento dos fundamentos técnicos e estéticos desta opción non son só formativos senón 
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tamén informativos, por canto que todo o que existe chega á nosa intelixencia a través dos sentidos. No 

coñecemento do mundo circundante debe ser recorrido o camiño da observación, susceptible de análise. A 

educación desta forma de aprehensión é altamente conveniente para a formación reflexiva e crítica da 

persoa. Para alcanza-los obxectivos xerais, optouse por articula-los contidos atendendo ós seguintes 

criterios: 
 

O criterio de dificultade. 
 

O criterio de interese. 
 

O criterio de operatividade. 
 
O sistema de traballo proponse mediante unha metodoloxía de carácter activo partindo da implicación 

do alumnado nos obxectivos da materia ata chegar a configuracións gráficas mediante a adquisición 

dunhas habilidades e destrezas e o desenvolvemento da linguaxe técnica-plástica. 

O alumnado de 2º de Bacharelato que opta por esta materia ten uns intereses determinados que se 

potencian coa motivación cara ós contidos da materia. 

A metodoloxía pedagóxica tende a acadar por parte do alumnado mediante condicións facilitadoras 
 
unha independencia acerca dos recursos didácticos que os contidos requiren. Considera-la variación dos 

recursos materiais curriculares. Aborda-la interdisciplinariedade, a relación do DEBUXO TÉCNICO con 

outras materias. é preciso procurar un ambiente propicio capaz de estimular no proceso 

ensinanza aprendizaxe. 
 
Ademais a metodoloxía implica a atención á diversidade do alumnado e os criterios para 

 
asegura-lo tratamento dos temas transversais coa finalidade da formación integral do alumnado nunha 

sociedade pluralista e solidaria. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
1º e 3º ESO 
 
MATERIAIS NECESARIOS PARA A CLASE DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

Para debuxo lineal 

 

Lapis de madeira 2HB ou portaminas 0,5. 
 

Regra milimetrada de 20 ou 30 cm. 
 

Escuadra e cartabón de canto plano 
 

Compás, sacapuntas e goma. 
 
Materiais para debuxo artístico 

 
Lapis de madeira con dureza mina 2B e 6B 

 

Xogo de lapis de 12 cores 
 

Xogo de rotuladores de 12. 
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Témperas: amarelo, azul cian, vermello maxenta e branco. 
 

Caixa 10 unidades ceras Manley. 
 

Pincel nº 6. 
 
INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO 

 
Aula ampla, ben iluminada. 

 
Mesas especiais debuxo técnico abatibles. 

 
Canón proxector e ordenador portátil 

 

Materiais didácticos e instrumentais de debuxo técnico e de debuxo artístico 

 
LIBROS OFICIALES PARA O CURSO 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 
 

1º da ESO 
 
Materia: 

EDUCACIÓN PLÁTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

“OBSRVAR/COMPRENDER/EXPRESAR” 

ESO Primer ciclo nivel I 

AUTOR. Álvaro de Sandoval Guerra 

Sandoval Ediciones ISBN 9788494354229 
 

(INTEGRA TEXTO E LÁMINAS)   

3º ESO     EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 
 

NOVO CADERNO DE TRABALLO PARA 3º ESO para o curso 2021- 2022 
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Título  ISBN 
OBVERVAR COMPRENDER EXPRESAR III  9788494729584 

 

 
 

 

                                                MATERIAIS 
 

   Lapis de madeira 2HB ou portaminas 0,5. 
   Regra milimetrada de 20 ou 30 cm. 
   Escuadra e cartabón verdes sen milimetrar de canto plano. 
   Compás, saca puntas e goma. 

   Tesoiras e pegamento de barra. 
   Lapis de madeira con dureza mina 2B e 6B. 
   Xogo de lapis de 12 cores. 
   Xogo de rotuladores de 12. 

   Témperas: amarelo, azul cian, vermello maxenta e branco. 

   Caixa ceras Manley. 
   Pincel nº 6 ou 8. 
 
 
 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ATENDE-LA DIVERSIDADE DO ALUMNADO 

(ACTIVIDADES DE REFORZO E DE AMPLIACIÓN). 

A adaptación curricular constitúa unha vía de resposta á diversidade. O currículo é aberto. Esta 

característica ofrece un dos principais instrumentos para atender á diversidade. É onde o currículo se 

concentra para un alumno individual, están presentes os distintos elementos do currículo: obxectivos, 

contidos, criterios de avaliación e metodolóxicos. Cada un destes elementos debe ser individualizado. Este é 

o último nivel de concreción en canto ás adaptacións curriculares. En xeral as modificacións poden ser 

de dous tipos: 
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-Temporalización, e a adaptación temporal dos obxectivos da materia dentro do curso, e adaptación 

significativa. Trátase de facer máis extensa e detallada a ensinanza e aprendizaxe con actividades   de 

ampliación e reforzo para aquel alumno ou aquela alumna que o precise. 
 
A prioridade no currículo dalgún elemento é unha adaptación para a diversidade, accedendo 

prioritariamente a algúns obxectivos ou contidos. 

As medidas organizativas no centro para atender á diversidade do alumnado organízanse polo equipo 

directivo e docente e os órganos de coordinación didáctica formados por: Departamento de 

Orientación, Departamentos Didácticos e Titores. 

A maioría das medidas educativas que se acometen nos centros para atender á diversidade dos 
 
alumnos teñen a súa aplicación directa na aula. Son as chamadas medidas de reforzo e apoio educativo. A 

 
súa función é atender de modo específico necesidades educativas concretas, realizando as actividades de 

reforzo e ampliación necesarias. 

As medidas previstas para atender á diversidade do alumnado organízanse na presentación dos 
 
contidos de maneira que faciliten e permitan a conexión entre o que se ensina e os coñecementos previos que 

xa posúa o alumnado, para que se estableza a relación entre o que sabe e o que se lle quere ensinar. Ademais 

do dito, expóñense a continuación as medidas necesarias para atender á diversidade do alumnado: 

-Avaliación inicial en cada bloque de contidos para valora-los contidos conceptuais, procedementais 
 
e actitudinais que posúe o alumno, mediante probas orais e gráficas que verifiquen as condicións previas. 

 
-Actividades de reforzo que potencien a capacidade de visión no espazo, variando gradualmente o 

nivel de dificultade. 

-Propostas de traballo que permitan o desenvolvemento da terminoloxía e designación específica do 
 
Debuxo Técnico. O alumnado deberá estar provisto dos termos e convencionalismos da expresión gráfica 

emanexalos con fluidez. 

-Actividades de reforzo e ampliación encamiñadas á elaboración de configuracións gráficas do 

ámbito do deseño. Exposicións propias do alumno segundo o contido abordado, fomentando as 

aplicacións 
 
que xorden dos coñecementos teóricos. Medir e avalia-la capacidade de cada alumno e alumna de 

propoñer 
 
eles mesmos os datos das actividades. Neste sentido favorece-la reflexión ante o mundo interior e ante a 

realidade que os rodea a través de actividades que se relacionen co seu medio. 
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PROGRAMACIÓNS  EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E 

AUDIOVISUAL PROGAMACIÓN DA ESO 

INTRODUCIÓN 
 
1. CARACTERÍSTICAS E FORMULACIÓN 

 
2. OBXECTIVOS XENERAIS 

 
3. CONTRIBUCIÓN DO ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, 

VISUAL E AUDIOVISUAL Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CRAVE 

4. CONTIDOS, OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS I. Elementos configuradores da linguaxe visual 

II. As linguaxes audiovisuais 
 
III. A xeometría como soporte do proceso creativo 

 
IV. Os sistemas de representación no debuxo técnico 

5. ATENCIÓN E TRATAMENTO Á DIVERSIDAD ENTRE DISTINTOS NIVEIS 
 
6. CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS. 

 
 

Introdución 

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de 

expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, 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. 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria 

na área de Educación Artística. A parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos 

que parte a materia en ESO, baixo as denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e 

"Expresión 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 
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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. 

 

Tres son as fontes das que bebe o éxito no ensino: as capacidades do docente as aptitudes do discente e os 

medios que se poñan a disposición de ambos. Dise que na antiga Grecia os mestres reuníanse cos alumnos 

na praza pública o ágora e non necesitaban para impartir os seus ensinos máis que o chan no que todos se 

sentaban. Ben é certo que así puido ser, pero a complexidade e o volume alcanzados polo coñecemento da 

sociedade actual fan do todo imprescindible o contar cuns bos medios no proceso ensinanza/aprendizaxe. De 

feito, dos tres elementos anteriormente citados, pode afirmarse que os 

 
medios de ensino resultan o elemento esencial para a aprendizaxe, pois supoñen o nexo entre a 

capacidade expositiva do profesor/a e a capacidade receptiva e asimilativa do alumno/a. 

Os materiais didácticos, xa que logo, han de ser ese necesario punto de encontro entre os que se encargan de 

ensinar e os que precisan aprender. Moitos foron os cambios educativos vividos nos últimos anos no noso 

país e non sempre foi fácil adaptarse a eles coa prontitude que en ocasións se esixiu. Por iso é de tanta 

importancia para o profesorado poder contar cuns materiais ben deseñados e perfectamente adaptados á 

lexislación vixente en cada momento. 

Na sociedade da imaxe na que vivimos, resulta do todo fundamental controlar os dous niveis de 

comunicación: «saber ver» e «saber facer». E si, xa que logo, estes son os dous eixes sobre os que debe 

virar a materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, non hai mellor xeito de basear a aprendizaxe 

que a través dun material eminentemente práctico e versátil, no cal o alumno/a poida desenvolver a un 

tempo as súas capacidades de asimilación e expresión. 
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1. CARACTERÍSTICAS E FORMULACIÓN 
 
A Educación Plástica, Visual e Audiovisual nace da necesidade de potenciar no estudante a capacidade de 

comprender os estímulos visuais que recibe, e expresarse, á súa vez, a través das súas propias mensaxes 

visuais. En definitiva, a materia introduce ao alumno/a en un mundo de comunicación especialmente rico 

e variado. 

O punto de partida cara á adquisición deste medio de comunicación a linguaxe plástica, visual e 

audiovisual debe ser a realidade cotiá, tanto a que proporciona a natureza como a desenvolvida polo 

home: prensa, deseño, cine, televisión, imaxe dixital, contorna multimedia, etc. 
 
Durante a Secundaria a área de Plástica, Visual e Audiovisual non debe constituír unha introdución ao 

mundo da Historia da Arte, senón unha reflexión achega da multitude de estímulos visuales que recibimos 

na nosa vida cotiá e cuxa identificación e comprensión resulta fundamental para lograr unha comunicación 

plena coa nosa contorna. Si desde todos os ámbitos fálase de que nos achamos inmersos na «cultura da 

imaxe», parece evidente que a comprensión da linguaxe visual debe ser un punto de especial atención na 

formación dos alumnos, precisamente nunha idade na que a imaxe faise un elemento esencial na 

comunicación. 

Aqueles que son capaces de observar con detemento a súa contorna (ou pensar nunha idea), comprender 

eficazmente a súa esencia e expresala por medio dalgún medio artístico teñen ao seu alcance 

a linguaxe de comunicación perfecto. Pero como calquera linguaxe debe estudarse e utilizarse 

regularmente. Por iso, ese manual desenvolve, gradualmente, as capacidades de observación, 

argumentación, dedución, análise, síntese e categorización das imaxes, así como un sentido crítico cada vez 

máis sólido e personalizado. 
 
elementos configuradores da linguaxe visual. É o bloque que oficialmente o Real Decreto 1105/2014 

denomina Expresión Plástica en aras de dar continuidade ás denominacións apuntadas en cursos 

anteriores da Educación Primaria. 
 
Os tres seguintes bloques analizan tres aspectos fundamentais: o poder de comunicación e a innovación 

presente nas linguaxes audiovisuais, o valor da xeometría como soporte do proceso creativo e a 

importancia dos conceptos sobre os sistemas de representación no debuxo técnico e na comunicación 

gráfico-plástica. 
 
A aprendizaxe e utilización de conceptos como o signo, a textura, a luz, a cor, a xeometría das formas e a 

proporción, o movemento e a secuenciación, a composición e a representación obxectiva do volume ou as 

perspectivas, colocan ao alumno/a en a mellor disposición para expresar aquilo que foi observado e 

interpretado. 

Familiarizar ao alumno coas técnicas secas, húmidas e dixital es. Os lapides de cores ou de grafito, os 

programas informáticos, os rotuladores ou as témperas pasarán a ser inexorables compañeiros de viaxe no 

apaixonante mundo visual que nos rodea, un mundo cheo de fantasía e creatividade. A natureza do área 

permite establecer unhas bases conceptuais comúns a través de toda a Educación Secundaria proporcionando 

continuidade no tratamento dos contidos, de modo que o alumno/a poida relacionar os novos cos xa apresos 

e experimentados. Por iso, a grandes liñas, os bloques de contidos 
 
mantéñense en todos os cursos e presentan unha clara estruturación da sintaxes das linguaxes plásticas, 

axudando a desenvolver as capacidades e destrezas do área. 
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Todas as propostas, baixo unha formulación metodolóxico innovador, están estruturadas en forma de 

secuencias que se configuran a partir da suma de actividades enlazadas unhas con outras e presentadas 

nunha orde determinada, atendendo a criterios naturais de progresión. Un proceso escalo nado e 

secuencia do que ten por obxecto facilitar ao alumnado a adquisición e integración de aprendizaxes de 

forma coherente e contribuír ao desenvolvemento integral da súa autonomía. 
 
2. OBXECTIVOS XERAIS 

 
Considerando que a relación dos alumnos coa contorna gráfico-plástico e visual establécese nas dúas 

coordenadas saber ver e saber facer, faise necesario incidir en que para poder chegar ao «saber facer» é 

preciso dispoñer dun coñecemento mínimo de técnicas, recursos e capacidade elemental de percibir visual 

mente e de asimilar conceptos, para poder pasar posteriormente a desenvolver un certo grado de destreza. Os 

obxectivos xerais fixados han de reflectir a aprendizaxe dunha serie de contidos básicos, desde o punto de 

vista dunha cultura perceptiva e unhas capacidades expresivas, no marco dunha educación formativa 

integral. 
 
A orde secuencial dos obxectivos non pretende ser ríxido, unicamente trata de reflectir as capacidades 

que desenvolverán os alumnos/as na súa aprendizaxe: 

1. Observar, percibir, interpretar de forma crítica as imaxes e as formas da contorna, sendo sensible ás 

súas calidades plásticas, estéticas e funcionais. 
 
2. Apreciar os valores culturais e estéticos identificando, interpretando e valorando os seus contidos e 

entendelos como parte da diversidade cultural, contribuíndo ao seu respecto, conservación e mellora. 
 
3. Recoñecer o carácter instrumental da linguaxe plástica e visual como medio de expresión en si 

mesmo e pola súa utilidade para outras áreas de coñecemento, dados os seus valores descritivos, 

espaciais, comunicativos, metodolóxicos e experimentais. 

4. Expresarse con creatividade, mediante as ferramentas da linguaxe plástico e visual e saber 

relacionalas con outros ámbitos do coñecemento. 

5. Utilizar a linguaxe gráfico-plástico para representar emocións e sentimentos, vivencias e ideas, 

contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas. 

6. Utilizar os diversos materiais, técnicas e procedementos básicos adecuados para a realización de 

imaxes; valorando a creatividade, os hábitos de observación, a precisión, o rigor e a pulcritude, así como o 

esforzo e a superación das dificultades 

7. Representar corpos e espazos simples mediante o uso da perspectiva, as proporcións e a representación 

das calidades das superficies e o detalle, de maneira que sexan claros e eficaces para a comunicación. 



44 
 

8. Observar e describir graficamente as formas e obxectos da contorna natural, urbano e doméstico, captando 

o carácter e a disposición das partes no conxunto e evidenciando a constancia da súa estrutura sobre a 

aparencia; todo iso en función do espazo e do punto de vista adoptado. 

9. Planificar e reflexionar, individual e colectivamente, sobre o proceso de realización dunha obra, 

partindo duns obxectivos prefixados, e revisar e valorar, ao final de cada fase, o estado da súa 

consecución. 

A Educación plástica, visual e audiovisual, polo seu carácter teórico-práctico e integrador, contribúe á 

adquisición de todas as competencias crave a través dos obxectivos (propósitos) que correlativamente, en 

cada unha delas, relaciónanse: 

Competencia en comunicación lingüística: 
 
- Aprendizaxe e uso de conceptos e palabras específicas da materia. 

 
- Paralelismo estrutural entre a linguaxe plástica e verbal. 

 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Aprender a desenvolverse con comodidade a través da linguaxe simbólica. 

Profundar no coñecemento de aspectos espaciais da realidade mediante a xeometría e a representación 

obxectiva das formas. 

Utilizar procedementos relacionados co método científico como a observación, a experimentación e o 

descubrimento, e a reflexión e o análises posterior. 

- Competencia dixital: 
 
Recoñecer a importancia da imaxe como soporte da información, utilizando as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación como medio de procura e selección de información, con uso crítico e 

reflexivo, así como a súa transmisión en diferentes soportes para a realización de proxectos. 

Utilizar aplicacións ou programas informáticos para a creación e manipulación de imaxes e documentos 

audiovisuais. 
 
- Competencia para aprender a aprender: 

 
Habituarse a reflexionar sobre os procesos de traballo e de estudo. 

 
Levar a cabo propostas de experimentación creativas que impliquen tómaa de conciencia das propias 

capacidades e recursos, así como a aceptación dos propios erros como instrumento de mellora  
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Traballar en equipo e promover actitudes de respecto, tolerancia, cooperación e flexibilidade. 

Competencias sociais e cívicas: 

Adquirir habilidades sociais. 
 
Traballar con ferramentas propias da linguaxe visual, que inducen ao pensamento creativo e á expresión de 

emocións, vivencias e ideas. 
 
Suscitar experiencias directamente relacionadas coa diversidade de respostas ante un mesmo estímulo e a 

aceptación das diferenzas. 
 
Introducir valores de sostenibilidade e reciclaxe en canto ao emprego de materiais para a creación de obras 

propias, análises de obras alleas e conservación do patrimonio cultural. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 
Desenvolver estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de 

resultados. 

Estimular o espírito creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica para fomentar a 

iniciativa e autonomía persoal. 

Fomentar a habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito colaborativa potenciando a 

capacidade de pensar de forma creativa, o pensamento crítico e o sentido da responsabilidade. 
 
Conciencia e expresións culturais: 

 
Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude 

aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. De aí, os 

obxectivos ou propósitos que se relacionan: 
 
Ampliar o coñecemento dos diferentes códigos artísticos e de utilización das técnicas e os recursos que lles 

son propios. 
 
Aprender a mirar, ver, observar e percibir. 

 
Apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas. 

Experimentar e investigar con diversidade de técnicas plásticas e visuais. 

Ser capaz de expresarse a través da imaxe. 

Nótese como as competencias son interdependentes, de modo que algúns elementos delas entrecrúzanse ou 

abordan perspectivas complementarias. Ademais, o desenvolvemento e a utilización de cada unha require á 

súa vez das demais. Nalgúns casos esta relación é especialmente intensa. Por exemplo, algúns elementos 

esenciais das competencias en comunicación lingüística, aprender a aprender ou tratamento da información 

e competencia dixital, están estreitamente relacionados entre si e, xuntos, forman a base para o 

desenvolvemento e o emprego do resto das competencias. Da mesma xeito, a resolución de problemas, a 
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actitude crítica, a xestión das emocións, a iniciativa creativa ou a toma de decisións con avaliación do risco, 

involucran diversas competencias. 
 
 

4. CONTIDOS, OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 

ESTÁNDARESDE APRENDIZAXE AVALIABLES POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Os contidos (anteriormente descritos como conceptos, procedementos e actitudes) para o Primeiro Ciclo 

de Educación Secundaria no seu Nivel II, hanse distribuído en DOCE Unidades Didácticas, organizadas en 

catro bloques temáticos, para favorecer a comprensión e aprendizaxe de forma lóxica, amena e sinxela; os 

conceptos de cada unidade e bloque interrelacionan para conformar unha síntese dos contidos do área. 
 
A aprendizaxe debe ser froito dunha intensa actividade por parte do estudante baseada na observación, a 

relación entre os coñecementos, a análise e comprobación dos mesmos e o intercambio de puntos de vista 

cos compañeiros e co profesor. 
 

Materiais e técnicas de debuxo e pintura 
 
CONTIDOS 

 
Materiais de debuxo e pintura: Lapis de grafito, escala de dureza das minas. Lapides de cor. 

Rotuladores. Ceras. Témperas. 

Materiais para debuxo xeométrico: Escuadra e cartabón, posición idónea dos persoais para o trazado 

xeométrico. Regras: regra común, o dobre ou tripe decímetro. Goniómetro. Compás, mantemento e 

control do compás, afiado do compás. 

Materiais complementarios: Goma de borrar. Saca puntas. Pegamento en barra. Cuchillas. Tixelas. 

Soportes: papel, táboa e lenzo. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
Recoñecer os diferentes medios de debuxo e pintura necesarios para traballar no aula. 

Distinguir as diferentes calidades expresivas de cada un destes materiais. 

Coñecer os soportes fundamentais para a aplicación das diferentes técnicas, así como os materiais 

complementarios que poden ser de utilidade en determinados momentos. 

Coñecer os materiais imprescindibles (escuadra, cartabón, regra e compás) para levar a cabo 

construcións xeométricas. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Valorar a atención na comprensión dos diferentes medios e técnicas de debuxo e pintura, así como as 

súas variadas calidades plásticas e expresivas. 
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Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas en 

composicións persoais e colectivas. 
 
Verificar o emprego dos conceptos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
Mostra iniciativa na actividade diaria do aula valorando e avaliando o traballo propio e alleo en todo o 

proceso creativo de xeito crítico e respectuosa Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 

perfecta orde e estado, e aportándoo ao aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 
 
 
 

Elementos configuradores da linguaxe visual 
 
CONTIDOS 

 
O punto como signo gráfico-plástico. O punto e a súa expresividade. O puntillismo. O punto na imaxe 

impresa e o punto dixital. 

A liña como elemento de expresión. A liña e a súa expresividade. A liña na creación de formas. A liña na 

obtención do volume. 

A forma. A forma e os seus tipos. Posicións relativas. Formas xeométricas e orgánicas. 
 
A textura. Características tipolóxicas das texturas: táctil e visual; naturais e artificiais; e orgánicas ou 

xeométricas. 

A textura na arte: a textura no debuxo e a pintura, na escultura e na arquitectura. 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
Saber describir o concepto de signo e textura e as súas calidades na linguaxe visual. 

 
Experimentar as diferentes formas do punto, da liña e das texturas gráficas, pictóricas e plásticas en 

traballos propios. 
 
Analizar formas e texturas da contorna e do mundo da arte. 

 
Recoñecer a importancia de formas e texturas nos diversos campos de expresión artística. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Valorar e verificar o grado de asimilación dos conceptos de signo, forma e textura, e si utilizáronse 

adecuadamente os seus valores expresivos. 

Detectar o nivel de consecución de estratexias propias en canto á representación da forma utilizando 

signos. 
 
Saber diferenciar e identificar as diferentes texturas superficiais (táctiles ou visuales, orgánicas ou 

xeométricas e naturais ou artificiais), analizando o proceso de xeración de cada unha delas. 
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Valorar a personalizadiño de texturas de ideación propia como medio de afirmación da personalidade e 

interiorización do contido. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e as súas posibilidades tonais aplicando distintos 

grados de dureza, distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou vertical) e exercendo 

presión na aplicación, en composicións a man alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e 

espontáneas. 

Analiza os ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en 

composicións artísticas, empregándoos como inspiración en creacións gráfico-plásticas. 
 
 

Cor e creatividade 

CONTIDOS 
 
Percepción e natureza da cor. Xénese da cor. A luz e o espectro visible. 

Cor luz. Mestura aditiva. Cor pigmento. Mestura subtractiva. 

Ordenación Bi dimensional da cor: o círculo cromático. 

Ordenación e movemento da cor no espazo: Ton ou cor, luminosidade ou valor e saturación ou 

intensidade. Comportamento e acción da cor. Tons fríos. Tons cálidos. As cores complementarios. 

Dinámica e perspectiva da cor. 
 
Harmonías cromáticas. Harmonía monocromática, por triadas, por analoxía e policromática. O 

poder simbólico da cor. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
Comprender os comportamentos da cor luz e da cor pigmento (materia). 

 
Saber diferenciar, ordenar e reproducir os matices de cor na natureza, na arte e nos obxectos que nos 

rodean, atendendo ás súas propiedades: ton, luminosidade e saturación. 
 
Recoñecer os aspectos psicolóxicos da cor na súa mensaxe visual, identificando as variacións que no seu 

significado producen os cambios de cor. 
 
Aprender a empregar a cor de forma creativa mediante dúas técnicas: o uso de cores planas e o cambio 

cromático, valorando o seu simbolismo. 
 
Coñecer as características máis relevantes da pintura impresionista diferenciándoa da doutros 

movementos artísticos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Analizar e aplicar os parámetros da cor (ton, saturación e luminosidade), tendo en conta as relacións de 

harmonía e contraste entre eles. 
 
Diferenciar as características da cor na natureza e na arte, sendo capaz de reproducilos mediante a 

utilización de mesturas con finalidade expresiva. 
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Identificar algunhas das obras máis importantes do Impresionismo atendendo ás súas calidades 

plásticas, así como aos artistas máis relevantes de devandito movemento. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
Diferenza entre a cor luz e a cor pigmento e as súas aplicacións. 

Experimenta coas cores primarias e secundarios estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores 

complementarios. 
 
Realiza composicións con diferentes técnicas gráficas para expresar sensacións por medio do uso da cor, 

con tons fríos e cálidos. 
 
Interpreta obras pictóricas mediante unha harmonía cromática facendo uso de cores análogas. 

 
Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor 

luz, aplicando as TIC, expresando sensacións en composicións sinxelas. 
 
 

 

Luces e sombras 
 
                 

CONTIDO 
 
Natureza da luz. O fenómeno da luz. Contraste de luces e sombras: o volume. 

 
Influencia da luz na percepción dos obxectos: luz frontal, luz cenital, contraluz, luz lateral e luz inferior. 

Comportamento da luz. Gama de luminosidade e valor tonal. 
 
Captura da luz: o claroscuro. Tres pasos crave. A luz na arte da pintura e a fotografía. 

 
OBXECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

Saber observar e analizar o comportamento da luz sobre as formas corpóreas, diferenciando as 

calidades da luz artificial e da luz natural. Describir a luz e as sombras como elementos que suxiren o 

efecto de volume. Recoñecer os distintos tipos de iluminación sobre diferentes modelos, apreciando as 

súas calidades expresivas. 
 
Desenvolver destrezas na elaboración de propostas en cores acromáticos ou cores neutros (branco ,negro e 

gama de grises). 
 
CRITERIOS DE  

AVALIACIÓN 
 
Verificar o grado de comprensión dos diferentes tipos de iluminación (natural ou artificial, directa ou 

reflectida, cenital ou inferior, etc.) e dos seus variados valores simbólicos e expresivos. 

Comprobar a correcta asimilación do concepto de claroscuro e do seu utilización na creación de efectos de 

tridimensionalidade. 
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Investigar, experimentar e practicar coas técnicas do claroscuro na representación de bodegóns, 

obxectos e formas xeométricas simples. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
 
Experimenta a obtención de volumes a través do contraste de luces e sombras, tanto en formas naturais 

como en figuras xeométricas. 
 
Emprega o claroscuro para percibir a sensación volumétrica no plano, en formas e figuras sinxelas. 

Realiza composicións utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, 

texturas, cores).
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Valorar a comprensión da influencia que ten o estudo da luz nas obras artísticas. 
 
 
 
 

A composición 
 
CONTIDOS 

 
Compoñer. Elementos da composición na linguaxe visual. As masas e as súas relacións. Relación figura- 

fondo. As liñas mestras. Composicións estáticas e dinámicas. 
 
Formato e encaixe. O ritmo visual na composición. Ritmo uniforme. Ritmo alterno ou binario. 

Ritmo crecente ou decrecente e ritmo converxente ou diverxente. 
 
A composición modular. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Saber definir en que consiste «compoñer» e coñecer os elementos que configuran a composición. 

Analizar a relación entre «masas» e a súa relación coas liñas mestras da composición. 

Diferenciar os distintos tipos de formatos presentes nas obras artísticas, así como saber apreciar a 

importancia de encaixar correctamente as figuras representadas no formato escolleito. 

• Saber describir e construír diversos ritmos dentro de una mesma composición de masas. 
 
• Saber explicar que é o ?módulo? e como realizar unha composición modular. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
• Realizar composicións con diferentes recursos para transmitir mensaxes con distintos 

 
significados. 

 
• Coñecer e identificar en distintas composicións alternativas a organización das formas mediante 

 
a aplicación dos criterios compositivos fundamentais. 

 
• Diferenciar os ritmos visuais e practicar o seu uso en composicións abstractas ou figurativas. 

 
• Identificar en diversas obras de arte a estrutura compositiva utilizada polo seu autor. 

 
• Crear estruturas modulares con formas xeométricas simples basicamente sobre redes 

poligonais, traballando con transformacións básicas como translación, xiro, simetría e 

semellanza. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
• Constrúe composicións planas con pezas de cartolina de cor que verifiquen criterios de 

simetría, asimetría, peso visual e direccionalidade. 
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• Analiza os equilibrios e ritmos compositivos simétricos en imaxes gráficas e artísticas: formato 
 
e encaixe. • Realiza composicións que transmitan emocións básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, 

cores ). 

• Analiza e aplica o esquema compositivo básico de obra propia atendendo aos conceptos de 
 
equilibrio, proporción e ritmo. As 

linguaxes audiovisuais 

 

 

A percepción e a linguaxe visual 
 
CONTIDOS 

 
• A percepción visual. Teoría da Gestalt. 

 
• Ilusións ópticas. Ilusións perceptivas. Figuras ou obxectos imposibles. Figuras dobres. Ilusións de 

movemento (Op-Art ou Arte Óptica). 

• A forza da linguaxe visual. Aplicacións. Elementos e tipos de linguaxes visuais: linguaxe 
 
gráfico, pictórico, escultórico e arquitectónico. 

 
• Iconos, símbolos e logotipos. 

 
• Lectura da imaxe. Esquema xeral de lectura. Lectura dunha fotografía. Lectura dunha imaxe 

publicitaria. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Comprender o fenómeno da percepción visual e diferenciar con claridade entre o feito físico de 

 
ver e o proceso intelectual de interpretar. 

 
• Analizar as capacidades comunicativas da linguaxe visual: información, narración, persuasión e goce 

estético. 

• Diferenciar as aplicacións da linguaxe visual, especialmente nas artes clásicas: debuxo, pintura, 
 
escultura e arquitectura. 

 
• Entender a importancia dos signos visuales, diferenciando con claridade iconos, símbolos e 

logotipos. 

• Saber ler imaxes fotográficas e publicitarias, distinguindo tanto os aspectos formais como as 
 
intencións do autor. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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• Diferenciar os distintos tipos de ilusións ópticas e comprender o fenómeno polo que enganan á nosa 

percepción. 

 • Coñecer as diferentes calidades expresivas dos medios gráficos, pictóricos, escultóricos e 

 
arquitectónicos, e aplicalas nas nosas composicións. 

 
• Crear signos visuales que poidan transmitir informacións de xeito sinxelo e inequívoca. 

 
• Analizar correctamente imaxes fotográficas e publicitarias distinguindo con claridade os seus 

 
diferentes elementos formais e expresivos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
• Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando coñecementos dos procesos 

perceptivos. 

• Identifica e clasifica diferentes ilusións ópticas segundo as distintas leis da Gestalt. 
 
• Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. 

 
• Distingue significante e significado nun signo visual. 

 
• Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os elementos 

 
da mesma. 

 
• Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os elementos de significación, 

narrativos e as ferramentas visuales utilizadas, sacando conclusións e interpretando o seu significado. 

 
 

A COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTIDOS 

• A imaxe fixa. A fotografía: claves formais. Axústelos da cámara fotográfica. A fotografía: claves 

conceptuais. O cómic e as tiras cómicas. A linguaxe do cómic. 

• A imaxe en movemento. A linguaxe de animación. A linguaxe cinematográfica. A linguaxe 
 
televisiva. 

 
• A linguaxe multimedia. 

 
• Presentacións multimedia. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Comprender o proceso fotográfico e as variantes que se interrelacionan para lograr unha 

 
determinada imaxe por parte do autor así como valorar as súas claves formais e conceptuais. 
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• Saber ler apropiadamente todos os elementos fundamentais da linguaxe gráfico do cómic seguindo 

de forma correcta a narración gráfica estática con axuda dos seus recursos visualesesenciais. 

 
• Analizar correctamente os diferentes procesos audiovisuais e a importancia do plano para transmitir 

unha sensación ou idea en particular. 

• Comprender a linguaxe multimedia e a súa capacidade expresiva inherente, aplicando os pasos 
 
necesarios na resolución exitosa dunha presentación interactiva de face ao público. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
• Analizar varias imaxes fotográficas distinguindo con claridade aspectos formais e os valores 

expresivos. 

• Aplicar con intención narrativa os recursos visuales do cómic, de forma ordenada e coherente, 
 
para a creación dunha historieta visualmente atractiva e de fácil lectura gráfica. 

 
• Distinguir con claridade os planos cinematográficos, analizando a súa diferente capacidade 

 
expresiva e comunicativa. 

 
• Construír unha presentación multimedia usando eficazmente os seus recursos interactivos así 

 
como unha correcta transmisión no aula. 

 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
• Identifica distintos encadres e puntos de vista nunha fotografía. 

 
• Realiza fotografías con distintos encadres e puntos de vista aplicando diferentes leis 

 
compositivas. 

 
• Deseña un cómic utilizando de xeito adecuado viñetas e cartelas, globos, liñas cinéticas e 

onomatopeias. 

• Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os recursos 
 
dixitais de xeito adecuado. 

 
Bloque III. A xeometría como soporte do proceso creativo 

 
Trazados xeométricos básicos no deseño 

 
CONTIDOS 

 
Xénese das formas básicas. 
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Elementos xeométricos fundamentais. O punto. A liña. Situación e posicións relativas entre rectas. 

Distancias. 
 
Ángulos: tipos, posicións relativas e suma e diferenza de ángulos. Lugares xeométricos básicos no plano. 

 
Operatividade con ángulos: trisección dun ángulo recto e cha. Bisectriz dun ángulo de vértice 

inaccesible. 

Triángulos. Definición e designación. Propiedades fundamentais. Clasificación. 

Cuadriláteros. Definición e designación. Propiedade fundamental. 

Clasificación. A circunferencia e o círculo. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Comprender o léxico e as características dos distintos elementos que constitúen as formas 

xeométricas: tipos de liñas, concepto de paralelismo e perpendicularidade, distancias, ángulos, 

etc. 

• Razoar o concepto e a existencia de lugares xeométricos nos trazados básicos: circunferencia, 
 
mediatriz, bisectriz dun ángulo, etc. 

 
• Saber aplicar os trazados básicos que xeran as construcións e figuras xeométricas básicas 

 
• triángulos, cuadriláteros e circunferencia, así como determinar as características dos puntos e 

 
rectas notables neles. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
• Verificar a realización de formas e composicións mediante a medición de rectas e ángulos con 

precisión e correcto manexo dos instrumentos de debuxo técnico: a escuadra, o cartabón e o 

compás. 

• Diferenciar, con claridade, as características básicas de mediatriz e bisectriz no razoamento 

dos trazados e deseños xeométricos. 

• Valorar a importancia que teñen as formas básicas, como figuras xeométricas, no ámbito 
 
científico, tecnolóxico, artístico e decorativo. 

 
• Valorar a realización das propostas operativas con limpeza e claridade. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
• Emprega os persoais (escuadra e cartabón) para o trazado de paralelas, perpendiculares e rectas a 45º. 

 
• Crea deseños lineales co emprego adecuado da escuadra e o cartabón. 
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• Ensaia o manexo preciso do compás para a realización de construcións xeométricas e para 

transportar magnitudes e arcos de circunferencia. 

• Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono 
 
regular e o triángulo equilátero que se posibilita. • Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e 

o cartabón. 
 
• Clasifica calquera triángulo observando os seus lados e os seus ángulos. 

 
• Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, dous ángulos e un lado ou os seus tres 

 
lados, utilizando correctamente as ferramentas. 

 
• Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

 
• Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 

 
• Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. 

 
Formas e estruturas poligonais. Redes modulares 

 
CONTIDOS 

 
• Formas poligonais. Elementos e denominación. Propiedades. 

 
• Polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. 

 
• Trazado de polígonos regulares dado o lado. 

 
• Polígonos regulares estrelados. Deseños decorativos. 

 
• Redes modulares básicas. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Apreciar a importancia que ten a xeometría das formas poligonais para o estudo da estrutura 

 
interna dos obxectos. 

 
• Coñecer e aplicar os diversos trazados que dividen a circunferencia en partes iguais e, en 

consecuencia, poder inscribir nela polígonos regulares. 

• Saber construír polígonos convexos e cóncavos ou estrelados de lado coñecido, para a súa 
 
aplicación ao deseño ornamental. 

 
• Coñecer e valorar as posibilidades que ofrece o fabuloso mundo das redes elementais, os seus deseños 

e variedades decorativas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
• Comprobar si aprendeuse a representar correctamente as formas e estruturas xeométricas de 
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forma obxectiva, empregando o razoamento lóxico e a utilización da xeometría plana. 
 
• Recoñecer estruturas poligonais na arte, o deseño e a arquitectura por exemplo nos rosetóns 

 
románicos e góticos. 

 
• Coñecer e representar os distintos polígonos regulares dado o radio da circunferencia que os 

circunscribe ou o lado do mesmo. 

• Valorar a exactitude e o coidado na representación final dos traballos realizados. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
Clasifica correctamente calquera polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si é regular ou 

irregular. 

Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados inscritos nunha circunferencia. 

Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 5 lados, coñecendo o lado. 

Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos. 
 

Tanxencias e enlaces 
 
CONTIDOS 

 
• Tanxencias. Principios básicos. 

 
• Trazado de rectas tanxentes a unha circunferencia. 

 
• Trazado de rectas tanxentes a dúas circunferencias. Consideracións importantes. Tangencias e 

 
enlaces no deseño. 

 
• Enlaces en curvas técnicas. 

 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entender que o enlace de liñas consiste en saber aplicar as dúas propiedades fundamentais que rexen as 

tanxencias. 

Resolver as construcións básicas de tanxencias entre rectas e circunferencias e destas entre si, 

sinalando con toda precisión o punto ou puntos de contacto. 

Comprender as posibilidades que brindan as tanxencias en diferentes construcións e deseños. Coñecer 

a existencia e características dos óvalos, ovoides e espirais de núcleo poligonal como aplicación directa 

e concreta ao trazado de enlaces. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
• Valorar a destreza no manexo dos instrumentos de debuxo lineal e estimar a precisión das 

 
representacións gráficas. 

 
• Debuxar e resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento das 

construcións e trazados, así como o seu acabado e presentación. 

• Deseñar obxectos de uso común nos que sexa preciso resolver problemas básicos de tanxencias, 
 
razoando os seus trazados. 

 
• Valorar o razoamento, a creatividade e a claridade gráfica no trazado e ornamentación dos 

deseños. Valorar a realización dos exercicios con limpeza e claridade. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
• Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente as 

ferramentas. 
 
• Resolve correctamente os distintos casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, utilizando 

 
adecuadamente as ferramentas. 

 
• Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior. 

 
• Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 

 
• Constrúe correctamente espirais de 2, 3 e 4 centros. 

 
Proporción, antropometría e escalas 

 
CONTIDOS 

 
• A linguaxe da proporción. Concepto de proporción e semellanza entre figuras. 

 
• Escalas. Tipos de escalas. Escalas gráficas. 

 
• A proporción humana. O canon humano. As proporcións no rostro. 

 
• O corpo humano e a súa contorna. 

 
• A desproporción. A reprodución mediante cuadrícula. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Coñecer e apreciar a importancia da proporción nos obxectos da contorna. 

 
• Desenvolver a capacidade de comparar relacións de proporción entre as partes dun mesmo 

 
obxecto. 

 
• Adquirir a capacidade de relacionar formas semellantes expresando o seu factor de escala. 

 
• Comprender o concepto de escala e as súas aplicacións para medir magnitudes. 
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• Utilizar a proporción en representacións gráficas e con fins expresivos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
• Valorar a idea de beleza coa de proporción, en aras de conseguir composicións que teñan como 

finalidade crear un efecto armónico e agradable. 

• Saber utilizar con propiedade as escalas, en especial as normalizadas, que se atopan en 
 
escalímetros ou en diferentes conxuntos de escalas comerciais. 

 
• Valorar a realización de traballos que impliquen o saber elixir a escala máis apropiada en cada caso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

• Realiza a representación dunha imaxe semellante a outra dada, utilizando o procedemento da 
 
cuadrícula. 

 
• Constrúe escalas volantes e mide distancias sobre planos de vivenda ou terreos. 

 
• Decora espazos libres dunha vivenda. 

 
 
 
 
Os sistemas de representación no debuxo técnico 
 

Representación obxectiva de sólidos. Vistas diédricas. 

CONTIDOS 

• Representación obxectiva de sólidos. Sistemas de medida e perspectivos. 
 
• Esquema conceptual dos diferentes sistemas de representación. 

 
• Proxeccións ou vistas diédricas dun sólido. 

 
• Formas cilíndricas. 

 
• Proxeccións diédricas de seccións planas nun cilindro de revolución. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Coñecer os fundamentos, xeneralidades e utilización dos principais Sistemas de Representación, 

diferenciando o Sistema Diédrico, como sistema de medida, dos sistemas Perspectivos: Axonométrico, 

Caballera e Cónico. 

• Distinguir e diferenciar as características e utilidade do Sistema Diédrico como sistema de 
 
medida e dos sistemas perspectivos. 

 
• Representar correctamente as vistas ou proxeccións diédricas de sólidos sinxelos dados en 

 
perspectiva ou vistos ao natural. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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• Saber debuxar as vistas de sólidos con formas cúbicas elementais ou cilíndricas dados no 

 
sistema axonométrico ou presentados ao natural. 

 
• Coñecer e poñer en práctica a norma UNE 1.032 ? ISO 128 que fai universal e, polo tanto, posible a 

comprensión gráfica e obxectiva da forma e das características dun obxecto calquera. 

• Saber deseñar un obxecto sinxelo, representado mediante as súas vistas ou proxeccións 
 
diédricas. 

 
• Realizar os trazados con limpeza e precisión. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
• Debuxa correctamente as vistas principais de volumes cúbicos sinxelos, identificando as tres proxeccións 

dos seus vértices e arestas. 
 
• Debuxa as proxeccións diédricas de sólidos elementais sinalando, nas tres proxeccións, os vértices 

indicados. 

• Traballa e representa as proxeccións diédricas de pezas con formas cilíndricas. 
 
Ou .D. 12. Axonometrías 

 
CONTIDOS 

 
• As perspectivas axonométricas. Características axonométricas. A perspectiva isométrica. A 

 
perspectiva caballera. 

 
• Trazado de perspectiva axonométrica isométrica. Construción e trazado de partes circulares. 

 
• Trazado das perspectivas caballeras frontal e planimétrica. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Analizar e comprender os fundamentos das perspectivas axonométricas ortogonal e oblicua. 

 
• Saber construír estruturas isométricas de conxuntos prismáticos e de corpos cilíndricos 

 
• Saber utilizar a perspectiva caballera, tanto frontal como planimétrica, como recurso gráfico de carácter 

técnico para crear sensacións de volume na representación de corpos geométricos e modelos sinxelos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
• Coñecer os elementos fundamentais que rexen nos sistemas descritivos axonométricos, utilizando as 

súas características para incluír a sensación tridimensional en representacións Bi dimensionais. 

• Valorar a elaboración de tipoloxías arquitectónicas orixinais con axuda de redes isométricas. 
 
• Verificar a lóxica de paso que permite representar corpos en perspectiva axonométrica partindo 
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das súas vistas diédricas. 
 
• Valorar a construción, en perspectiva carballeira, de módulos e conxuntos sinxelos a partir das vistas 

diédricas, coñecendo a influencia do ángulo de fuga na visualización das distintas perspectivas do 

obxecto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALIABLES 
 
• Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o cartabón 

para o trazado de paralelas. 

• Observa, analiza e representa encaixes volumétricos de formas prismáticas con axuda de 
 
pautado isométrico 

• Debuxa, sobre un pautado isométrico, o trazado de arcos circulares dunha estrutura 

arquitectónica. 

• Representa formas volumétricas analizando a influencia do ángulo de fuga nas perspectivas 
 
carballeiras frontais. 

 
• Representa en perspectiva carballeira planimétrica normal pezas arquitectónicas simples. 

 
 
 
TÉCNICAS SECAS, HÚMIDAS E DIGITALES. 
 
 

PROCEDEMENTOS E TÉCNICAS 

SECAS Lapis de grafito. 

Lapis de cores e acuarelables. 

Cretas e Pasteis. 

Ceras. 

Rotuladore

s. Collage. 

Tinta 

chinesa. 

Acuarela. 

Témpera 

(Gouache). 

Estarcido 
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Debuxo vectorial. 
 
Imaxe en mapa de bits. 

 
 
 
 

ATENCIÓN E TRATAMENTO Á DIVERSIDADE ENTRE DISTINTOS NIVEIS 
 
Non podemos esquecer o tratamento á diversidade que debe producirse desde o momento en que 

 
se detectan distintos niveis de coñecementos e actitudes entre alumnos. No encanto, a complexidade que 

con leva desenvolver atención á diversidade fai necesario que sexan os propios centros os encargados de 

regular esta situación, cada día máis frecuente. 
 
Para que un manual de Educación plástica, visual e audiovisual poida contribuír a esta tarefa, nos 

seus contidos e nas súas actividades prácticas debe ter en conta esa situación real de traballo. 

Nivel de dificultade 1: cando, con facilidade, o alumno/a pode resolver a actividade poñendo 

interese na comprensión da proposta e tendo en conta os conceptos básicos establecidos en etapas 

anteriores. Nivel de dificultade 2: cando o alumno/a poida desenvolver a actividade tendo en 

conta, unicamente, os conceptos estudados na Unidade Didáctica coa que estea traballando. 

Nivel de dificultade 3: cando o alumno/a necesite manexar conceptos vistos noutras Unidades e 

ata necesite manexar varias fontes para resolver con plena satisfacción a actividade proposta. Así 

mesmo, propóñense actividades de reforzo e de ampliación compatibles coas propostas incluídas 

no libro, de maneira que maticen os exercicios establecidos, facéndoos máis sinxelos ou máis 

complicados segundo os intereses e as necesidades. 

Xa que logo, o profesor/a pode elixir en todo momento as actividades máis adecuadas para cada 

alumno/a, grupo de alumnos ou situación particular da clase. 

Na atención á diversidade convén intensificar a relación das actividades plástico-visuales con 

outras áreas, xa que a aprendizaxe a través das imáxenes pode ser moi adecuado para moitos 

destes. 

Á hora de avaliar deberanse ter en conta os seguintes aspectos: 

Delimitación dos obxectivos específicos a avaliar. 

Tipo e modo de recolleita de información. 

Forma de xerar criterios e xuízos. 
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Decisións en torno a valorar a diversidade de capacidades de alumnos/as que integran o grupo e 

que, por unhas ou outras razóns, ofrece a realidade do aula. 

Con estas consideracións trátase, en definitiva, de reducir os desaxustes que se producen na 

formación dos adolescentes e de facer máis positiva e eficaz a acción do profesorado no 

exercicio da súa profesión. 

6. CONSIDERACIÓNS METODOLÓGICAS 
 
É incuestionable a importancia da imaxe no mundo actual. Procedentes da natureza, os medios de 

comunicación, a publicidade ou a cultura, centos delas alcánzannos cada día cos máis diversos 

fins e as máis distintas configuracións. En consecuencia, si vivimos nun mundo de imágenes onde 

a linguaxe da forma resulta básico e, á súa vez, configurador do propio ser humano en canto 

individuo social non cabo dúbida de que o principio xeneral ha de ser: 

«Desenvolver nos alumnos e alumnas as súas capacidades de Descubrimento, Experimentación e 

Creación plástico-visual, preparándolles para comprender e transmitir imaxes da súa contorna 
 
natural como parte da súa formación integral». A este principio xeral responde o deseño do curso. Tanto 

os contidos conceptuais como as propostas operativas e as verificacións de auto avaliación queren ser 

instrumentos que axuden á aprendizaxe, ao aproveitamento do tempo e á organización do traballo no
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aula. As láminas e fichas, con temática moi orientada e técnica de execución aberta ás posibilidades e 

actitudes de cada alumno/a, evita a perda de tempo que supón ditar datos e enunciados ou repartir fotocopias 

coas formulacións de cada actividade. Por outra banda, as prácticas non pretenden ser exhaustivas e 

plantexan os traballos que adoitan ser comúns aos distintos enfoques. 
 
Ademais das propostas operativas que son traballos individuais que serven, sobre todo, para seguir as 

exposicións teóricas xunto a explicacións do profesor/a? é conveniente suscitar actividades e proxectos 

prácticos en equipo sobre análise e estudo dos elementos da contorna, o que debe traer consigo debates 

no aula. 

Desde o punto de vista metodolóxico, o proxecto curricular ten sempre presente os seguintes 

principios: 

A adecuación dos contidos cos obxectivos e os medios para conseguilos. 
 
O enfoque das propostas operativas coas súas actividades de verificación, de maneira que 

proporcionen unha aprendizaxe activa, en tanto que promoven a construción de conceptos. 

A orientación significativa da aprendizaxe, partindo de organizadores que axuden á análise dos novos 

coñecementos, así como propoñendo elementos motivadores. 

A formulación de actividades colectivas en pequenos grupos, para contrastar a elaboración e crear 

actitudes de colaboración. 

 

PROGAMACIÓN 4º CURSO DA E.S.O. 
 
TEMPORALIZACIÓN/SECUENCIACIÓN 

 
PLANS DE TRABALLO E CRITERIOS PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES POLA AVALIACIÓN CONTINUA. 

INTRODUCIÓN 
 
A educación plástica e visual na ensinanza secundaria obrigatoria debe ser o fundamento do 

desenvolvemento das capacidades perceptivas, estéticas e expresivas do alumno/a. 

Os medios de comunicación de masas invádenos de imaxines de gran contido expresivo, semántico e de 

gran poder transformador da realidade que pódese converter nun medio manipulador do pensamento das 

persoas polo que se fai necesario a valoración dos mensaxes visuais por parte do alumnado ademais de 

que formen un xuízo crítico para alcanzar seu propio criterio. A educación plástica e visual incide 

especialmente no desenvolvemento da percepción e no pensamento visual. A creación de imaxes e o 
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coñecemento dos códigos que interveñen neste proceso, así como os fundamentos da linguaxe visual e 

plástica, facilitarán a resolución dos procesos creativos. 

 
Os eixes que vertebran este currículo son a percepción e a representación , as capacidades que se 

pretenden desenvolver 

saber ver e saber facer. Saber ver implica educar na percepción valorar e analizar criticamente a 

realidade . Saber facer implica a produción creativa e a realización de imaxines comunicativas, 

educar no deseño, planificar producir e crear mensaxes icónicos con os códigos das linguaxes 

visuais. 

OBXECTIVOS XERAIS 
 
A Educación Plástica e Visual e Audiovisual debe contemplarse desde o punto de vista da súa contribución a 

 
unha educación integral. Propóñense niveis de aprendizaxe que permitan ó rapaz e á rapaza coñecer e 

saber aplica-los elementos xenéricos que dan lugar a toda comunicación visual gráfico-plástica a partir 

da análise e das interrelacións que estes elementos xeran. 

O desenvolvemento de Educación Plástica e Visual na E.S.O. contribuirá ó logro dos seguintes 
 
obxectivos xerais: 

 

Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, a súa influencia no 
 
pensamento social e actuar de modo crítico ante as mensaxes visuais. 

 

Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística de sociedades e culturas diferentes. 

Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre pobos, valorando as súas similitudes e 

diferenzas. 
 

Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura galega, apreciando o patrimonio 
 
cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 

Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica e visual. 
 

Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo aplicado á 
 
representación de formas e espazos mediante o emprego das proporcións e da prospectiva. 

 

Favorece-la desinhibición para así poder posibilitar unha maior capacidade de expresión libre a 
 
través da linguaxe visual e plástica. 

 

Desenvolve-la capacidade de observación e percepción como medio para comprende-las estruturas 

formais que nos rodean, potenciando as propias capacidades de actividade representativa: 
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sensibilidade, memoria visual, imaxinación e fantasía. 
 

Comprende-la problemática que comporta a representación formal e extraer solucións desde asdiferentes 

culturas ó longo da Historia te, do deseño e da comunicación, enfeitizando as 
 
manifestacións propias da cultura galega. 

 

Coñecer e aplicar correctamente diversas técnicas e desenvolver destrezas que favorezan e 

amplíen a capacidade expresiva, investigando nas súas posibilidades expresivas, valorando o 

esforzo de superación que supón o proceso creativo, facendo uso así mesmo das novas 

tecnoloxías. 
 

Estimula-la expresión creativa de xeito que as composicións plásticas expresen niveis de 

aprendizaxe que reflictan personalismo expresivo, sensibilidade no trazo, resultados orixinais e 

anovadores, enriquecendo as posibilidades de comunicación tanto individual como 

colectivamente. 
 

Desenvolve-las capacidades e recursos adquiridos ó longo da etapa. 
 

Considerar e aprecia-lo feito artístico como fonte de gozo estético e acadar os recursos 
 
suficientes para apreciar as diferentes representacións artísticas. 

 

Respectar e apreciar outros modos de expresión visual e plásticos, distintos do propio e dos modos 

dominantes do contorno, superando estereotipos e convencionalismos, e elaborar xuízos 

e criterios persoais que lles permitan actuar con autonomía e iniciativa. 
 

Aporta-las nocións que doten ó alumno dunha actitude reflexiva e crítica ante a linguaxe dos 
 
medios de comunicación de masas. 

 

Brindar unha educación integral que permita ós alumnos constituírse en persoas observadoras e 

expresarse de forma creativa. 

Obxectivos. 
 
1. Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación 

 
de masas, a súa influencia no pensamento social e actuar de modo crítico ante as mensaxes visuais. 

 
2. Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística 

 
de sociedades e culturas diferentes. Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre pobos, 

valorando as súas similitudes e diferenzas. 

3. Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura 
 
galega, apreciando o patrimonio cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora. 
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4. Sensibilizar o alumnado ante o goce artístico e acadar os recursos suficientes para apreciar as 

diferentes representacións artísticas. 

5. Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica dalinguaxe plástica e visual. 
 
6. Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo aplicado á 

representación de formas e espazos mediante o emprego das proporcións e da perspectiva. 

7. Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas plásticas e visuais, 

relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas creacións as tecnoloxías da información e da 

comunicación mais axeitadas. 

8. Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias e ideas, contribuíndo á 

comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas. 

9. Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de realización dun obxecto 

partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao final de cada fase, o estado do seu 

desenvolvemento. 

10. Aplicar as distintas técnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade e favorecendo o 

diálogo e a comunicación. 

11. Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e valorando os acertos 

como parte do proceso de formación do individuo. 

PROGAMACIÓN                   4º CURSO E.S.O. 
 
 
CONTIDOS   1. EXPRESIÓN PLÁSTICA  
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1.1. A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. 
 

1.2. Leis da composición. 

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

1.4. Cor como ferramenta simbólica. 
 
 

1.5. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con diversos materiais. 

1.6.  Interese  pola  investigación  sobre  materiais,  soportes,  técnicas  e  ferramentas  con  fins concretos, 

así como a utilización das tecnoloxías da información nas creación propias. 

1.7. Iniciativa, creatividade e auto esixencia no proceso de produción propio1.8. Seguimento do proceso de 

creación: bosquexo, proxecto, presentación final e avaliación 

(reflexión propia e avaliación colectiva). 

1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa. 
 

 

                                                2.DEBUXO TÉCNICO_   
 
 
 

2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 

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

2.3. Tanxencias e enlaces. 

2.4. Aplicación dos procedementos de trazado de cuadriláteros, polígonos, tanxencias e enlaces no deseño de 

motivos xeométricos. 

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

2.6. Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man 

alzada e con utensilios de debuxo técnico. 

2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. 

Escalas. 

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

2.9. Perspectiva cónica central. 

10. Perspectiva cónica oblicua. 

11. Análise das posibilidades da posición do punto de vista. 

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

              Fundamentos do deseño   

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

3.2 Fases do proceso de deseño. 

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

3.4. Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico. 

3.5. Campos de aplicación do deseño. 

3.6. Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos. 

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

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

3.9. Informática ao servizo dos proxectos de deseño. 

3.10. Planificación dun proxecto artístico. 

                 4. Linguaxe audiovisual e multimedia_   
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4.1. Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos e a súa simboloxía. 

4.2. Realización dun storyboard. 

4.3. Estudo de planos, angulacións e movementos de cámara no cine. 

4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 

4.5. Finalidade expresiva das imaxes foto xornalísticas. 

4.6. Creación dixital de imaxes. 

4.7. Deseño dun proxecto publicitario. 

4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria. 
 
 
 

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

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

  B2.3. Tanxencias e enlaces. 

  B2.4. Aplicación dos procedementos de trazado de cuadriláteros, polígonos, tanxencias e enlaces 

no deseño de motivos xeométricos. 

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

  B2.6. Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. 

Esbozo á man alzada e con utensilios de debuxo técnico. 

  B2.7. Perspectiva cabeleira. Posición  dos eixes e  coeficiente de  redución. Liñas vistas e ocultas. 

Rotulade. Escalas. 

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

Escalas. 

  B2.9. Perspectiva cónica central. 

  B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 

  B2.11. Análise das posibilidades da posición do punto de vista. 

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

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

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

  B3. 2. Fases do proceso de deseño. 

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

  B3.4. Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico. 

  B3.5. Campos de aplicación do deseño. 
 
 
 
 

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

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

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

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

  B3.10. Planificación dun proxecto artístico. 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 
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  B4.1. Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos e a súa simboloxía. 

  B4.2. Realización dun storyboard. 

 
 

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

  B4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 

  B4.5. Finalidade expresiva das imaxes foto xornalísticas. 

 
5   B4.6. Creación dixital de imaxes. 

  B4.7. Deseño dun proxecto publicitario. 

  B4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoal. 
 

 

  B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

  B1.1. Realizar composicións creativas, individuais e en grupo, que evidencien as capacidades expresivas 

da linguaxe plástica e visual, desenvolvendo a creatividade e expresándoa preferentemente coa 

subxectividade da súa linguaxe persoal ou empregando os códigos, a terminoloxía e os procedementos da 

linguaxe visual e plástica, co fin de enriquecer as súas posibilidades de comunicación. 

    B2.1. Analizar a configuración de deseños realizados con formas xeométricas planas, creando 

composicións onde interveñan diversos trazados xeométricos, utilizando con precisión e limpeza os 

materiais de debuxo técnico. 

  B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas de representación gráfica, recoñecendo a utilidade do debuxo de 

representación obxectiva no ámbito das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñaría. 

B2.3. Utilizar programas de debuxo por computador para construír trazados xeométricos e pezas sinxelas 

nos sistemas de representación 
 

 

  B3.1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as formas do seu ámbito cultural, con 

sensibilidade cara ás súas calidades plásticas, estéticas e funcionais, e apreciando o proceso de creación 

artística, en obras propias e alleas, e distinguir e valorar as súas fases. 
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  B3.2. Identificar os elementos que forman a estrutura da linguaxe do deseño. 
 

  B3.3. Realizar composicións creativas que evidencien as calidades técnicas e expresivas da linguaxe 

do deseño adaptándoas ás áreas, e valorando o traballo en equipo para a creación de ideas orixinais. 
 

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

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

 

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

 
 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Bloque 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e 

visual. 
 

  EPVAB1.2.1.  Aplica as  leis  de  composición,  creando  esquemas  de  movementos  e  ritmos, 

empregando os materiais e as técnicas con precisión. 
 
 

  EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe. 
 

  EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 

  EPVAB1.3.1.  Coñece e  elixe  os  materiais máis  axeitados  para a  realización  de  proxectos 

artísticos. 

  EPVAB.1.3.2.  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. 

  EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á produción de proxectos 

persoais e de grupo. 

  EPVAB1.5.1. 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. 
 

  EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 
 

Bloque2 DEBUXO TÉCNICO 
 

  EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. 

  EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos utilizando con 

precisión os materiais de debuxo técnico. 

  EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 
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  EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e aplícao 

á creación de deseños persoais. 

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

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

  EPVAB2.2.3.  Debuxa  perspectivas  de  formas  tridimensionais,  utilizando  e  seleccionando  o sistema 

de representación máis axeitado. 

  EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis 

adecuado. 

Bloque 3 TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN 

  EPVAB2.3.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  a  creación  de 

deseños xeométricos sinxelos. 

 

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

  EPVAB3.1.2.  Observa  e  analiza  os  obxectos  do  contorno  na  súa  vertente  estética,  de 
funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal. 

  EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a rama do deseño. 

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

  EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa dunha empresa. 

  EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valorando 

o traballo organizado e secuencia do na realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a 

limpeza nas representacións gráficas. 

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

  EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o realizado por 
compañeiros e compañeiras. 

 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

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

factores expresivos. 

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

  EPVAB4.2.1.  Ve  películas  cinematográficas  nas  que  identifica  e  analiza  os  planos,  as 

angulacións e os movementos de cámara. 

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

  EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. 

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

  EPVAB4.3.2.  Proxecta  un  deseño  publicitario  utilizando  os  elementos  da  linguaxe  gráfico- 
plástica. 
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  EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación. 

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

 
 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
A competencia artística e cultural adquírese funda mentalmente a través da área de educación plástica e 

visual, estando presente ao longo de todo o currículo. O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, 

e desde o coñecemento da linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das producións 

artísticas do propio patrimonio cultural e do alleo. Contribúese tamén a acadar esta competencia cando se 

experimenta e investiga con distintas técnicas plásticas e visuais para expresarse a través da imaxe. A 

educación plástica e visual colabora na adquisición de autonomía e iniciativa persoal dado que todo 

proceso de creación supón converter unha idea nun produto. Incide estreitamente en desenvolver estratexias 

de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. Deste xeito, sitúa o 

alumnado ante un proceso que o obriga a tomar decisións de maneira autónoma. Todo isto, xunto co 

espírito creativo, 

a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e autonomía persoal. Esta materia 

constitúe un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá. Na medida en que a 

creación artística supoña un traballo en equipo, promoveranse actitudes de respecto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidade e contribuirase á adquisición de habilidades sociais. A reflexión sobre os 

procesos e experimentación creativa contribúe a favorecer a competencia de aprender a aprender que 

implica a aceptación dos propios erros como instrumento de mellora. A importancia que adquiren no 

currículo os contidos relativos ao contorno audiovisual e multimedia, expresa o papel que se outorga aesta 

materia na adquisición da competencia no tratamento da información e, en particular, a que achega o 

mundo das imaxes. Ade mais, o uso de recursos tecnolóxicos específicos non só supón un recurso válido 

para a produción de creacións visuais, senón que pola súa vez, colabora na adquisición da competencia 

dixital. 

A educación plástica visual e audiovisual contribúe á adquisición da competencia no coñecemento e a 

interacción no mundo físico mediante a utilización de procedementos relacionados co método científico, 

como a observación, a experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior análise. Así mesmo 
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introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe en canto as boas prácticas na utilización de materiais para a 

creación de obras. Esta área contribúe á adquisición da competencia matemática desenvolvendo a linguaxe 

simbólica e profundando no coñecemento de aspectos espaciais da realidade, mediante a CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación son enunciados que determinan que información e relevante para comprobar o 

grao de consecución dos obxectivos. Dan polo tanto orientación para a elaboración dos instrumentos 

de avaliación. 
 

Recoñecer a linguaxe visual e plástica como un modo de comunicación , tendo en conta as súas 

contribucións no desenvolvemento das capacidades perceptivas, expresivas e estéticas do 

individuo. 
 

Identificar os elementos constitutivos (orientación espacial, texturas, variacións cromáticas, 

configuracións estruturais) de obxectos e espazos do entorno, describíndoos gráfica e 

plasticamente. 
 

Determina-las posibles interpretacións que pode darse a unha mensaxe visual presente no 
 
ambiente e levar a cabo modificacións de supresión, cor e orde nalgún dos seus elementos. 

 

Realizar composicións diferentes (en canto a dimensión, luz e proporción) a partir de campos 
 
visuais nos que se investigou sobre diferentes alternativas. 

 

Elixir, unha produción concreta, a linguaxe (ou integrar varios) máis axeitados ás necesidades de 
 
expresión. 

 

Avaliar a adecuación ó entorno e as calidades estéticas de ambientes, imaxes e obxectos. 
 

Representar sobre un soporte bidimensional figuras sinxelas de forma proporcionada. 

 Deseñar secuencias rítmicas utilizando conceptos de orde a partires dun módulo base sinxelo e sobre unha 

retícula cuadrangular ou triangular no plano. 

1. Tomar decisións especificando os obxectivos e as dificultades, propoñendo diversas opcións e 

avaliando cal é a mellor opción. Este criterio pretende coñecer se as alumnas e os alumnos adquiren 

habilidades para teren autonomía, creatividade e responsabilidade no traballo. 

2. Utilizar recursos informáticos e novas tecnoloxías no proceso de elaboración da imaxe fotográfica, o 

deseño gráfico, o debuxo asistido por ordenador e a edición vídeo gráfica. 
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Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de utilizar diversidade de ferramentas da cultura 

actual relacionadas coas tecnoloxías da información e da comunicación para realizar as súas propias 

creacións. 

3. Colaborar na realización de proxectos plásticos que requiren unha organización de forma cooperativa. 

Mediante este criterio inténtase comprobar se o alumnado é capaz de elaborar e participar, activamente, en 

proxectos cooperativos aplicando 

estratexias propias e adecuadas da linguaxe visual. 
 
4. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diversidade de técnicas de expresión 

gráfico plásticas 
 
(debuxo, volume, pintura, gravado...) Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado 

coñece distintos soportes e técnicas Bi dimensionais e tridimensionais. 

5. Utilizar a sintaxe propia das formas visuais do deseño e da publicidade para realizar proxectos con 

cretos. Con este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de distinguir nun obxecto simple ben 

deseñado os seus valores funcionais estéticos 

(proporción entre as partes, cor, textura, forma, etc.). 
 
6. Elaborar obras multimedia e producións vídeo gráficas utilizando as técnicas adecuadas ao medio. 

Preténdese avaliar se o alumnado é capaz de recoñecer e integrar os procesos, as técnicas e os materiais 

utilizados no eido multimedia, fotográfico, da animación, do son e vídeo gráfico, así como de utilizar as 

súas linguaxes específicas. 
 
7. Describir obxectivamente as formas, aplicando sistemas de representación e normalización. 

Avalíase a capacidade de representar a realidade tal como se ve 

sobre un soporte Bi dimensionais mediante operacións que non requiran operacións complicadas no seu 

trazado. Terase en conta a corrección do traza do xeométrico dos elementos utilizados, a súa adecuada 

relación entre distancia e tamaño e a súa disposición no espazo. 

 8. Recoñecer e ler imaxes, obras e obxectos dos con tornos visuais (obras de arte, deseño, multimedia...) 

Preténdese coñecer se o alumnado é capaz de ter actitudes criticase de aprecio e respecto cara as 

manifestacións plásticas e visuais do seu contorno. 
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CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

Explícita  como vai procede-lo profesor para obte-la cualificación, as pautas a seguir na análise da 
 
información recollida. Esta información se recolle nos instrumentos de avaliación: 

 
 Os exames. 

 
 As láminas. 

 
 As saídas o encerado 

 
 Traballos complementarios 

 

 Recompilación de elementos propostos. 
 

 A mellora gradual e a superación das correccións. 
 

 

 Realización dos exercicios propostos na fecha establecida. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

De momento debido a pandemia recomendase saídas no contorno dunha xornada sen mesturar grupos. 

Polo de agora non temos saídas didácticas programadas. 
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