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1.  Introdución e contextualización. 

 

Introdución  

O debuxo artístico é unha linguaxe universal que permite a expresión e a comunicación, posto que carece de barreiras idiomáticas e posúe 

unha inmediatez única para a decodificación das mensaxes. Debido a esta función comunicativa do debuxo distínguense dúas vertentes no 

desenvolvemento da materia: a analítica, que interpreta a realidade dun modo racional, lóxico e obxectivo, e a subxectiva ou sintética, na que 

adquire un maior valor a expresión de sentimentos ou de emocións. As dúas atópanse recollidas de forma gradual nos contidos ó longo dos 

dous cursos do bacharelato (1º e 2º de Bacharelato) nos que se divide a materia, constituíndo a materia de primeiro parte esencial e necesaria 

para o estudo de 2º, motivo polo que non se pode cursar Debuxo Artístico II (2º) sen ter cursado Debuxo artístico I (1º) e sendo preciso ter 

superada a materia de 1º para ser cualificada a de 2º  (o que coñécese como materia chave). É un contido básico na formación do alumnado 

de bacharelato de artes, en parte porque acrecenta os coñecementos da linguaxe gráfico-plástica adquiridos ao longo da E.S.O., pero sobre 

todo porque cultiva no alumno a agudeza perceptiva, o interese e o aprecio pola riqueza formal do contorno e potencia a utilización de recursos 

procedementais sólidos e específicos.   

A materia enfócase fundamentalmente para dotar ao alumnado duns coñecementos básicos para desenvolverse cunha linguaxe icónica propia, 

capaz de servirlle no futuro para un gran abano de posibilidades de desenvolvemento persoal. Fomentaremos, sobre todo, a comprensión da 

linguaxe icónica, o desenvolvemento da expresividade (capacidade comunicativa) e a destreza, tanto manual como técnica. O 

desenvolvemento destas capacidades é o obxectivo fundamental da materia, facendo fincapé no paulatino dominio das técnicas que permitirán 

a expresión do propio pensamento dunha forma gráfico-plástica ao final do proceso. 

No Debuxo Artístico I de 1º de Bacharelato, prestase atención especial ao vocabulario dos elementos básicos constitutivos da forma e as 

articulacións e organizacións elementais no espazo de forma obxectiva e analítica, sen esquecer a utilización creativa da da perspectiva 

intuitiva e o uso expresivo da cor. O traballo realizase fundamentalmente en clase e de forma práctica como un “taller” de forma que a 

adquisición de coñecementos e técnicas poida ser seguida directamente polo profesor cada día.  

 

Contextualización.  

O alumnado do Bacharelato de Artes é de dúas tipoloxías:  

Alumnado que se matricula no noso centro porque quere aprender as mater ias específicas de Artes plásticas. 

Alumnado que pensa, e isto é o paradóxico,  que o Bacharelato de Artes é unha boa escapatoria do esforzo e traballo dos outros bacharelatos . 

Este alumnado ten un nivel socio-cultural moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven en 

Santiago ou na súa contorna hai rapaces que teñen que facer desprazamentos dunha hora ou mais e rapaces que están nunha residencia ou 

nun piso de estudantes de luns a venres. Esta variedade de situacións explica moi directamente o nivel de resultados e de absentismo 

acadado polo noso alumnado: excelentes no caso do alumnado con interese, mediocre ou de abandono no caso do alumnado que o el ixe por 

escapatoria. 

As principais dificultades coas que nos atopamos son: 

 Falta de constancia no proceso de aprendizaxe por non levar ao día o traballo, non realizar non entregar as tarefas solicitadas, e non 

realizar unha práctica constante para acadar a destreza manual e perceptiva. 

 Falta de continuidade por faltas de asistencia e absentismo escolar. 

 Falta de puntualidade do alumnado e o escaso interese dos pais en colaborar para que os nenos cumpran co horario establecido.   

 Falta de concentración e de racionalización do traballo, falan moito e non son quen de traballar independentemente, aplicando os 

coñecementos adquiridos a novas propostas polo que os traballos duran moito mais tempo do necesario.  En xeral teñen pouca 

capacidade de Análise e Síntese; enfróntanse ao traballo non desde o plano da creación senón desde a óptica de “traballos 

manuais”, veñen acostumados a “estar” e “traballar” sen pensamento crítico e non saben “resolver problemas”, teñen pouca 

“autonomía: non entenden que o seu papel na aprendizaxe é a de axentes activos e polo tanto perden moito o tempo.  
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Datos do Centro: 

Nome do Centro: Instituto de Educación Secundaria de Sar. 

Situación: Santiago de Compostela, na rúa Bernardo Barreiro de VV.  

Web: http://www.edu.xunta.es/iesdesar/ 

 

Centros de Primaria adscritos: 

● CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, de Lavacolla. 

● CEIP Ramón Cabanillas, de Santiago de Compostela. 

● CEIP Apóstolo Santiago, de Santiago de Compostela. 

● CPR Vilas Alborada, de Santiago de Compostela. 

 

Ensinanzas que oferta o centro :  

● FP Básica: Para alumnado matriculado no CIFP Compostela. 

No IES de Sar ímpartense os Módulos Comunes de 1º e 2º cursos  de FP Básica de: 

▪ Artes Gráficas,  

▪ Cociña e Restauración,  

▪ Aloxamento e Lavandería. 

● Educación Secundaria Obrigatoria:  

▪ 1º Ciclo (1º,2º e 3º ESO), 

▪ 2º Ciclo (4º ESO) 

● Bacharelato, en rexime ordinario, en tres modalidades:  

▪ Artes,  

▪ Ciencias da Natureza e da Saúde, 

▪  Humanidades e Ciencias Sociais.  

● Escola Oficial de Idiomas: En horario nocturno. 

 

Datos do Departamento: 

O departamento de Debuxo está constituído por 6 profesores especialistas de ensino secundario con destino definitivo.  

Xefe do departamento: 

●  Dna Mª da Soledad Barral Ameigeiras 

Membros ordinarios: 

● Dna Silvia Díaz de la Rúa 

● Dna. Carmen Romay Calvo 

● Dna. Mª Teresa Ruíz Serrano 

● Dna. Eva Rieiro Gerpe 

● Dna. Sonia do Pazo Abal 

● Dna. Marina Fernández Casal de Rey  

 

É o Departamento Didáctico con maior plantilla de todo o IES e o que imparte maior número de horas e mais niveis (materias di ferentes). 

Imparte clases na ESO e no Bacharelato de Artes, no que ten un peso específico ao tratarse da modalidade de Artes Plásticas.  

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/iesdesar/
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Materias adscritas e número de horas impartidas polo Departamento de Debuxo:  

Totais 

Nivel  Grupos Total Nº de Materias Nº áreas Nº niveis 

ESO 3 Grupos 6 horas 2 materias 1 área 2 niveis 

Bacharelato 7 Grupos 115 horas 11  materias 7 áreas 2 niveis 

Departamento   10 Grupos 121 horas 13  materias 8 áreas 4 niveis 

 

Entendemos como Materias as desenvolvidas en Programacións didácticas diferentes. 

Entendemos como Areas as materias cunha mesma denominación, con contidos progresivos e desenvolvidas en niveis diferentes (Educación 

Plástica Visual e Audiovisual, Fundamentos da Arte, Cultura Audiovisual, Debuxo Técnico e Debuxo Artístico) e materias que se desenvolven 

nun único nivel, sen continuidade (Volume, Deseño e Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas). 

 

Materias non adscritas ao Departamento de Debuxo, impartidas polo profesorado deste Departamento:  

Totais 

Materia/ Nivel  Grupos Total Materia 

1º ESO 2 Grupos 6  horas ● Historia e Xeografía 

3º ESO 1 Grupo 1  hora ● Valores Éticos 

4º ESO 1 Grupo 1  hora ● Valores Éticos 

Departamento   4 grupos 8 horas ● 3  materias afíns 

 

Materias 

Educación Secundaria Obrigatoria 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Educación Plástica, Visual  e A. 1º ESO 2 2 4 horas ● Dna. Marina Fernández Casal de Rey 

Educación Plástica, Visual  e A.  3º ESO 1 2 2 horas ● Dna. Eva Rieiro Gerpe 

2  Materias ESO 3 Grupos - 6 horas  

 

Afíns 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Xeografía e Historia 1º ESO 2 3 6  horas ● Dna. Marina Fernández Casal de Rey 

Valores Éticos 3º ESO 1 1 1  hora ● Dna. Marina Fernández Casal de Rey 

Valores Éticos 4º ESO 1 1 1  hora ● Dna. Marina Fernández Casal de Rey 

3 Materias afíns ESO 4 Grupos - 8 horas  

Total ESO: 5 Materias ESO 7 Grupos - 14 horas  

 

O Departamento conta cunha aula específica para a impartición de Educación Plástica, pero este curso, seguindo os protocolos,  a materia 

impartirase na propia aula do grupo, para evitar desprazamentos. Iso establece que as tarefas que precisen de técnicas húmidas (cor) deberán 

ser realizadas na casa. 
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Bacharelato 

Materia Xeral de Opción Bacharelato  

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Fundamentos da Arte I 4 4 16  horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano (12) 

● Dna Marina Fernández Casal de Rey(4) 

Fundamentos da Arte II 3 4 12 horas ● Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras 

2 Materias Xerais de Opción 7 Grupos - 28 horas  

Materias Troncais de Opción Bacharelato  

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Cultura audiovisual I 4 4 16 horas ● Dna. Sonia do Pazo Abal 

Cultura audiovisual II 3 4 12 horas ● Dna. Eva Rieiro Gerpe 

Debuxo técnico I 1 4 4 horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Debuxo técnico II 1 4 4 horas ● Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Deseño 3 4 12 horas ● Dna Carmen Romay Calvo (8) 

●  Dna. Sonia do Pazo Abal(4) 

5 Materias Troncais de Opción 12 Grupos - 48 horas  

Materias Específicas de Bacharelato  

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Debuxo artístico I 4 3 12 horas ● Dna Silvia Díaz de la Rúa (9) 

● Dna. Marina Fernández Casal de Rey (3) 

Debuxo artístico II 3 3 9 horas ● Dna Silvia Díaz de la Rúa 

Técnicas da expresión grafico-plásticas 3 3 9 horas ● Dna Carmen Romay Calvo 

Volume 3 3 9 horas ● Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras (3) 

● Dna. Eva Rieiro Gerpe (6) 

4 Materias específicas 13 Grupos - 39 horas  

Total Bacharelato 32 Grupos - 115 horas  

 

O Departamento conta con aulas específicas para a impartición das clases, porén este curso, e seguindo os protocolos, só impartiranse nos 

talleres as materias de Debuxo Artístico I e II (Aula de Debuxo), Técnicas Gráfico-Plásticas (Aula de Volume), Volume (Aula de Volume) e 

Cultura Audiovisual I e II (Aula Imaxe). 

 

Espazos e medios do Departamento de Debuxo: 

No presente curso o uso dos espazos está supeditado á restricción de movementos do alumnado, e a adecuación dos espazos ao mantemento 

das medidas de distanciamento entre alumnado  e o cumprimento dos aforos. 

Malia isto, o Departamento considera que debe constar na presente Programación Didáctica o uso para o que estaban previstos e o cambio de 

uso nesta mal chamada “nova normalidade”.  

As aulas, pese a ter ordenador, non contan con cámara, iso quere dicir que, polo de agora, non están preparados para videocon ferencias. 

Esperamos que o Departamento sexa dotado dos medios tecnolóxicos para impartir Docencia a Distancia desde as aulas específicas e de 
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grupo. 

 Seminario de Debuxo: 

Lugar de traballo do profesorado nas horas complementarias. Nel fanse as reunións do departamento, arquívanse os traballos e serve como 

espazo de atención de alumnado e das familias.  

Conta cun Ordenador con conexión a internet. Tamén se dispón de un proxector de diapositivas portátil. Conta cunha cámara moi sinxela de 

fotografía dixital necesaria para que o profesorado poda levar rexistro dos traballos volumétricos, efémeros ou de gran formato para a súa 

presentación ante o Departamento, familias ou Inspección ante posibles reclamacións das cualificacións parciais ou finais.  

No presente curso é imposible facer isto. É un espazo moi pequeño para reunirse e é insuficiente para o número de profesorado do 

departamento (7 profesores). O departamento determinará horarios ou quendas para que o profesorado poida acodir a deixar as súas 

pertenzas e materiais. 

 Aula de Plástica.  

No presente curso a aula de Plástica convertiuse nunha aula normal. As clases de Plástia impartiranse na aula de grupo.  

Conta cun Ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, cun canon de vídeo e unha pantalla. Hai auga corrente e dú as piletas. 

 Aula de Debuxo. 

No presente curso impártense só as materias de Debuxo Artístico I  e I I. A materia de Técnicas da expresión gráfico -plásticas pasa a 

ser impartida na aula de Volume. 

No presente curso é un único espazo, ocupado todo por mesas de Debuxo, ara aos modelos.  

Anteriormente estaba dividida en dous espazos: un con 24 mesas de debuxo, outro cun espazo para cabaletes.  Os cabaletes da aula de 

debuxo están moi deteriorados. Conta cun equipo de música e dous bafles. Ordenador (CPU, teclado e tableta) con conexión a in ternet, cun 

canon de vídeo e unha pantalla. Biblioteca de aula  sobre técnicas de debuxo e pintura. Dous tórculos para gravado. Hai auga corrente e unha 

pileta. Conta cunha serie de obxectos elaborados ou doados polo profesorado do departamento para poder realizar bodegóns e modelos cara 

ao desenvolvemento dos contidos específicos de Debuxo Artístico e Técnicas da Expresión Gráfico- Plásticas (encaixado, composición, 

claroscuro, cor…), tamén hai modelos de escaiola, focos, taboleiros e panos.  

 Aula de Imaxe.  

Nela impártese a materia de Cultura audiovisual I e II. 

Conta con dous ordenadores con conexión a internet, un canon de vídeo, dous altavoces e unha pantalla. Unha cámara dixital que grava vídeo. 

A aula de imaxe conta cunha cámara de vídeo e unha mesa de edición que precisan de cintas magnéticas VHS, un sistema desfasado e  

obsoleto que resulta inoperativo no ámbito da imaxe dixital que é  o actual; o mesmo ocorre coa cámara fotográfica xa que só temos unha 

dixital (que mercamos)  sendo a outra réflex analóxica que precisa de película para obter imaxes, ademais de que cada vez é mais difícil obter 

película en branco e negro resulta moi caro para o alumnado ter que abonar os custos de revelado e positivado.  

 Aula de Volume:  

Nela impártense as materias de Volume e Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas. Anteriormente impartíase nela a materia de Deseño, 

pero no presente curso esa materia impártese nas aulas de grupo. 

Conta cun ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, dous altavoces, un canon de vídeo e unha pantalla. Biblioteca de aula 

sobre Deseño e Packaging.  Hai auga corrente e dúas piletas. 

 Laboratorio de fotografía.  

Só para prácticas de revelado. 

No presente curso convertiuse en almacén. 

 Biblioteca de aula:  

O Departamento de Debuxo leva facendo un desembolso económico para poder dispor dunha biblioteca de aula as diversas materias do 

Departamento, pero a dotación económica é claramente insuficiente dada a grande cantidade de materias e de técnicas artísticas do 

Bacharelato de Artes. Malia todo se conta con libros das diferentes técnicas de Debuxo e Pintura (aula de Debuxo) e de Deseño  e Técnicas 

escultóricas (aula de Volume). Queda pois unha lagoa grande por cubrir nas técnicas audiovisuais e de debuxo técnico .  

Sinalar que o resultado destas bibliotecas de aula está a ser moi satisfactorio; o alumnado está a solicitar préstamos dos libros (o préstamo, 
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mediante ficha, se realiza na propia aula sen necesidade de pasar pola biblioteca) e polo tanto profundiza no coñecemento das técnicas 

gráfico-plásticas. 

No presente curso o uso da Biblioteca de Aula estará supeditada ás medidas hixiénico -sanitarias establecidas no protocolo da 

Biblioteca para o préstamo e devolución de libros . Porén, recoméndase que o alumno faga uso de documentos de Internet. 

 

Alumnado 

ESO: Por unha banda temos un alumnado da ESO, maiormente do rural, de nivel socio-cultural medio-baixo con incorporación durante o curso 

de alumnado procedente do estranxeiro ou de alumnado expulsado doutros centros e, en moitos dos casos, con grandes deficiencias 

económicas, situacións familiares difíciles e incluso xudicialmente intervidos. Deste alumnado moitos precisan reforzos e algún non traen 

material, teñen pouco apoio familiar, son absentistas ou recaen a cotío en condutas disruptivas que rompen a clima da aula. Situación que se 

agrava en 2º da ESO con alumnado que promocionou por imperativo legal ou é repetidor e onde moito do alumnado abandona o sistema 

educativo ordinario sen acadar os obxectivos do 1º ciclo. Isto explica porqué o alumnado con materias pendentes non se presenta aos exames 

e non realiza as tarefas para acadar os contidos de Educación plástica e visual. O Departamento está dacordo en que no primeiro ciclo deben 

tomarse todas as medidas de atención á diversidade que se poidan para organizar ao alumnado en pequenos grupos onde traballar as 

capacidades e contidos da ESO e en definitiva darlle a educación á que ten dereito. 

Bacharelato: Por outra banda temos ao alumnado de Bacharelato de Artes, alumnado que se matricula no noso centro porque quere aprender 

as nosas materias ou, e isto é o paradóxico, que pensa que o Bacharelato de Artes é unha boa escapatoria do esforzo e traballo dos outros 

bacharelatos.  

Este alumnado ten un nivel sociocultural moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven 

Santiago ou na súa contorna temos rapaces que teñen que facer desprazamentos dunha hora ou mais e rapaces que están nunha residencia 

ou nun piso de estudantes de luns a venres.  

Esta variedade de situacións explica moi directamente o nivel de resultados e de absentismo acadado polo noso alumnado: resul tados: 

excelentes no caso do alumnado con interese, mediocre ou de abandono no caso do alumnado que o elixe por escapatoria. Isto ademais 

aumenta no caso de alumnado maior de idade e repetidor, que soe ser maioritariamente absentista.  

Ademais estamos a impartir clase en 2º bacharelato de Artes a alumnado con cambio de modalidade que non ten o nivel por non ter cursado 1º 

de Artes. Para este alumnado temos dous modos de actuación:  

● Alumnado que está a repetir 2º e cambia de modalidade e ten materias de 2º xa superadas: asistencia cos grupos de 1º Artes a 

aquelas clases  que se axuste ao seu horario, e inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e 

traballos conxuntamente con eles. 

● Alumnado que promociona a 2º e cambia de modalidade: sempre que sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias de  

1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de 

exames e traballos conxuntamente con eles. 

● Alumnado que ao promocionar matricúlase en materias de segundo sen ter cursado as materias “chave” de primeiro:  sempre que 

sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias de 1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases de 1º po r 

coincidir con materias de 2º de bacharelato. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e 

traballos conxuntamente con eles. 

Asistimos tamén a problemas de “absentismo familiar” con unha conducta de permisividade ante o absentismo e mostrar despreocupación por 

hábitos saudables como son as horas de soño e unha correcta alimentación:  

● Hay despreocupación polo cumprimento dos horarios do Centro con falta de puntualidade nas entradas, e incumprimento da obriga  

de asistencia ao centro, dado o nivel de faltas de asistencia permitidas (viaxes e ausencias continuas con permiso da familia). 

● Despreocupación pola “asistencia proactiva”, sobre todo no que atinxe ao material específico, que soen “esquencer” en casa, x a que 

non preparan as súas mochilas. 

● Moitos dos alumnos veñen sen almorzar, o que produce mareos a cotío e impide a adquisición de coñecementos (a maioría explica 

que son eles non queren almorzar, é dicir que non é por necesidades económicas).  
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● Tamén dúrmense nas aulas, por un descanso inadecuado (deitanse tarde, a maioría por un “abuso” das novas tecnoloxía).  

● Por último, asisten cunha vestimenta non acorde coa climatoloxía, pendentes da moda, non da temperatura exterior.   

Este é un problema xeralizado e foi comentado nas avaliacións, informados os titores o orientador e a Dirección para tomar medidas como 

Centro. No novo escenario producido pla pandemia estas condutas resultan inadmisibles, e precisan da implicación de titores, Xefatura  de 

estudos, profesorado e familias para erradicalas. 
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2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da área que forman parte dos perfís competenciais.  

   

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 

Descrición: utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita coma de aprendizaxe e de regulación de condutas e 

emocións. 

Finalidade: aprendizaxe da lingua como instrumento para as construción e comunicación do coñecemento. 

 Uso da linguaxe oral e escrita para a transmisión, análise e interpretación de obras visuais, propias e alleas. 

 Expresión oral e escrita de pensamentos, sentimentos ou emocións, ligadas á creación artística e á participación en manifestacións 

culturais de diverso tipo. 

 Ampliación do vocabulario básico, manexo da gramática funcional e da función poética da linguaxe. 

 Desenvolvemento da capacidade de escoita, de atención, de reflexión sosegada e de contemplación e diálogo persoal coa realidade 

socio-natural. 

 Concepción das artes plásticas, do uso da imaxe, como sistemas de comunicación con códigos propios que enriquece a 

comunicación verbal e escrita. Ilustración. 

 Axuda para favorecer e axilizar a comunicación e comprensión intercultural. 

 Análise, interpretación crítica e uso axeitado das mensaxes visuais a través dos medios de comunicación. 

 

 Estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico I que forman parte do perfíl competencial CCL 

C 

C 

L 

DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxía específica, de forma oral e escrita, en postas en común ou probas individuais, aplicada a 

producións propias ou alleas. 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto acromáticos como cromáticos, e explicar verbalme nte eses valores en obras propias e alleas. 

DA1.B5.1.2. Demostra o coñecemento, con explicacións orais, escritas e gráficas, dos fundamentos teóricos da cor en composici óns e estudos cromáticos. 

 

Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT).  

Descrición: habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, 

científico e tecnolóxoco para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e 

para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral.  

Finalidade: aprender a interactuar co mundo físico, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a 

actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, dos demais homes e mulleres e do resto dos seres vivos.  

 Lugares xeométricos. 

 A medida e o tamaño. 

 A proporcionalidade. 

 O cálculo gráfico. 

 A xeometría como medición do mundo físico 

 As artes como precursoras das ciencias no mundo antigo. 

 Importancia dos avances físicos, químicos e tecnolóxicos na mellora dos materiais e da instrumentación plástica. 

 Importancia da observación e estudio<A[estudio|estudo]> da natureza para as artes plásticas. 

 Influencia das artes plásticas no deseño industrial e tecnolóxico, na arquitectura e a enxeñaría. 

 Estudio<A[Estudio|Estudo]> e reinterpretación de formas do ámbito natural. 

 Compromiso coa conservación e goce da contorna medio ambiental. 

 Análise da contaminación icónica na vida cotiá. 
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 Estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico I que forman parte do perfíl competencial CMCCT 

C 

M 

C 

C 

T 

DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas simples.  

 

 

Competencia dixital (CD) e Tratamento da Información. 

Descrición: habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento.  

Finalidade: dominar o acceso á información e a súa utilización. 

 Uso de novos procedementos, programas e técnicas dixitais aplicadas á fotografía, cinema, pintura, escultura, arquitectura e deseño 

(industrial e artístico). 

 Uso de Internet para o acceso, coñecemento e goce de obras plásticas, de artistas e creadores, museos, galerías de arte, de páxinas 

web interactivas de arte, etc. 

 Valoración crítica do uso e interpretación da información plástica a traveso de Internet. 

 

 Estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico I que forman parte do perfíl competencial CD 

C 

D 

DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura visual con procedementos gráfico-plásticos, con fins expresivos e configuradores, en obras propias e alleas. 

DA1.B5.1.5. Representa os matices cromáticos, a partir de observación do natural, mediante a mestura de cores primarias.  

 

Aprender a aprender (CAA). 

Descrición: iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuala de xeito autónomo; poder desenvolverse ante as incertezas; admitir 

diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar motivación para buscalas. 

Finalidade: mellora na capacidade de enfrontarse con éxito á aprendizaxe autónoma. 

 Estimulación do coñecemento de si mesmo –nas dimensións cognitivas, afectivas e sociais- a través da expresión artística e a 

participación en manifestacións culturais diversas. 

 Uso da reflexión persoal nos procesos de experimentación creativa para a toma de conciencia das propias capacidades e recursos 

persoais. 

 Mellora dos procesos de atención, concentración e memoria, así como o uso de diferentes estratexias de aprendizaxe nos procesos 

de adquisición de coñecementos. 

 Desenvolvemento da capacidade creadora e autónoma, da busca de respostas e de indagación da realidade, da realización e 

experimentación de proxectos persoais e colectivos no ámbito artístico e cultural. 

 Mellora da confianza de logro nas realizacións persoais e adquisición de maiores cotas de autonomía persoal nos procesos de 

aprendizaxe máis alá do contexto escolar. 

 

 Estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico I que forman parte do perfíl competencial CAA 

C 

A 

A 

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano atendendo ás leis visuais asociativas, ás organizacións compositivas, ao equilibrio  e ás direccións visuais en 

composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou descritiva. 

 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Descrición: permitir vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática.  

Finalidade: convivir de forma comprometida cos valores universalmente aceptados, os dereitos humanos e os valores constitucionais. Adquir ir 

unha cidadanía do mundo compatible coa identidade local. 

 Mellora dos procesos de construción da identidade persoal e do coñecemento dos demais. A arte como vía de introspección e de 
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coñecemento de si mesmo e do que rodea o individuo. 

 Desenvolvemento das dimensións afectivas e emocionais da personalidade. Busca do equilibrio entre o cognitivo e o emocional. 

 Desenvolvemento do traballo cooperativo, do intercambio de puntos de vista, da realización de proxectos colectivos e da 

participación solidaria no coñecemento e creación artística. 

 Mellora do diálogo, da relación interpersoal e da resolución de conflitos sociais. 

 Concepción da arte como instrumento idóneo de achegamento a outros pobos<A[pobos|vilas]> e culturas.  

 Achegamento, comprensión e valoración doutras realidades culturais e artísticas, presentes e pasadas. 

 Estimulación da libre expresión de ideas, mellora da convivencia e respecto dos valores éticos e estéticos elementais.  

 Adopción de posicións críticas e comprometidas ante a realidade e os problemas do mundo actual a través da comprensión e 

expresión artística. 

 Valoración da diversidade cultural e artística como enriquecemento dos pobos<A[pobos|vilas]>. 

 Valoración do esforzo persoal e colectivo na análise e/ou desenvolvemento de obras ou proxectos de creación artística.  

 Valoración da cultura e das manifestacións populares como formas de expresión xenuínas dun pobo<A[pobo|vila]>. 

 Busca crítica da información e coñecemento de diversos códigos de comunicación que favorecen a participación cívica e cidadá 

responsable, comprometida coas causas sociais, a igualdade, a xustiza e os valores democráticos universais. 

 

 Estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico I que forman parte do perfíl competencial CSC 

C 

S 

C 

DA1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da historia e na actualidade, co estudo e a 

observación de obras e artistas significativos/as. 

DA1.B1.3.1. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario para a el aboración das actividades. 

 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Descrición: posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facer se 

responsable dela. 

Finalidade: afianzar uns valores que, asumidos por un mesmo, acompañen o proxecto de vida. 

 Desenvolvemento de estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados.  

 A estética como promotora da calidade de vida. 

 A arte como exercicio de liberdade persoal, desinhibición, asunción de riscos e responsabilidade na toma de decisións. 

 Uso da intuición, a indagación, a busca de respostas, a experimentación e a investigación na creación artística e na elaboración de 

criterios estéticos. 

 Fomento da orixinalidade e a creatividade no desenvolvemento de proxectos que permitan transformar as ideas en obras.  

 Mellora da motivación persoal, do pensamento diverxente e do control de estratexias que o posibilitan.  

 Valoración crítica dos gustos estéticos impostos polos medios de comunicación, a publicidade ou os intereses económicos, de 

especial incidencia nos adolescentes. 

 Desenvolvemento do sentido estético e a elaboración de gustos persoais, favorecendo o criterio propio na interpretación da realidade 

e na elaboración de proxectos artísticos. 

 A estética como conformadora dunha identidade propia e unha imaxe persoal ante terceiros. 

 Coñecemento dos principais perfís profesionais relacionados coas artes plásticas, así como a súa importancia no mundo laboral. 

 

 Estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico I que forman parte do perfíl competencial CSIEE 

C 

S 

I 

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e expresarse en relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao 

obxectivo plástico desexado. 
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E 

E 

DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude autónoma e responsable, respectando o traballo propio e alleo.  

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando volume, movemento, espazo e sensacións subxec tivas. 

DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da súa estru tura interna. 

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 

DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a representación da realidade observada segundo a función que se persiga (analítica ou subxectiva ) e o seu 

grao de iconicidade. 

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico -plásticas mediante valores lumínicos. 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto acromáticos como cromáticos, e explicar verbalme nte eses valores en obras propias e alleas. 

DA1.B5.1.1. Aplica a cor seguindo as dimensións desta (valor-luminosidade, saturación-intensidade e croma-ton) na representación de composicións e formas naturais e 

artificiais. 

DA1.5.1.4. Analiza o uso da cor observando as producións artísticas de referencia en todas as súas manifestacións.  

DA1.B5.1.5. Representa os matices cromáticos, a partir de observación do natural, mediante a mestura de cores primarias.  

 

Competencia Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Descrición: apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de goce e 

enriquecemento persoal e consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

É a Competencia básica da materia de Fundamentos da Arte 

Finalidade: familiarizar os e as adolescentes cunha ampla variedade de manifestacións artísticas e culturais, axudándolles a comprender a 

función que as artes desempeñaron ou desempeñan na vida dos seres humanos. 

 Coñecemento, análise e valoración da arte como reflexo dos procesos culturais, económicos e sociais dunha sociedade nun 

momento histórico dado. Concepción do artista como mediador cultural. 

 Posibilidade de coñecer, acadar vivencias, experimentar, o proceso artístico a través de técnicas diversas.  

 Desenvolvemento do pensamento diverxente, a creatividade e o equilibrio cognitivo-emocional para unha relación integral coa obra 

artística e a cultura en xeral. 

 Valoración do compromiso na conservación e mellora do patrimonio tecnolóxico, industrial, artístico e cultural máis próximo.  

 Participación en produtos audiovisuais, na emisión de mensaxes plásticas e sonoras e en diversas manifestacións artísticas e 

culturais. 

 

 Estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico I que forman parte do perfíl competencial CCEC 

C 

C 

E 

C 

DA1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da historia e na actualidade, co estudo e a 

observación de obras e artistas significativos/as. 

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar  e expresarse en relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao 

obxectivo plástico desexado. 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando volume, movemento, espazo e sensacións subxectivas.  

DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da súa estrutura interna.  

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 

DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a representación d a realidade observada segundo a función que se persiga (analítica ou subxectiva) e o seu 

grao de iconicidade. 

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico -plásticas mediante valores lumínicos 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto acromáticos como cromáticos, e explicar verbalmente eses valores en obras pr opias e alleas. 

DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura visual con procedementos gráfico -plásticos, con fins expresivos e configuradores, en obras propias e alleas. 

DA1.B5.1.1. Aplica a cor seguindo as dimensións desta (valor -luminosidade, saturación-intensidade e croma-ton) na representación de composicións e formas naturais e 

artificiais. 

DA1.B5.1.2. Demostra o coñecemento, con explicacións orais, escritas e gráficas, dos fundamentos teóricos da cor en composicións e estudos cromáticos. 

DA1.B5.1.3. Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica persoal. 

DA1.5.1.4. Analiza o uso da cor observando as producións artísticas de referencia en todas as súas manifestacións. 
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3. Obxectivos para o curso. 

 

Obxectivos xerais do Bacharelato 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizax e e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia 

ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creativ idade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento  cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

 

Obxectivos propios da materia: 

A materia se desenrola o longo dos dous cursos de Bacharelato, constituíndo a materia de primeiro parte esencial e necesaria para o estudo 

de 2º, motivo polo que non se pode cursar Debuxo Artístico II (2º) sen ter cursado Debuxo artístico I (1º) e sendo pr eciso ter superada a 

materia de 1º para ser cualificada a de 2º  (o que coñécese como materia chave). É un contido básico na formación do alumnado  de 

bacharelato de artes porque cultiva no alumno a agudeza perceptiva, o interese e o aprecio pola riqueza fo rmal do contorno e potencia a 

utilización de recursos procedementais sólidos e específicos.   

A materia enfócase para dotar ao alumnado duns coñecementos básicos para desenvolverse cunha linguaxe icónica propia, capaz de servirlle 

no futuro para un gran abano de posibilidades de desenvolvemento persoal. Foméntase, sobre todo, a comprensión da linguaxe icónica, o 

desenvolvemento da expresividade (capacidade comunicativa) e a destreza, tanto manual como técnica. O desenvolvemento destas 

capacidades é o obxectivo fundamental da materia, facendo fincapé no paulatino dominio das técnicas que permitirán a expresión do propio 

pensamento dunha forma gráfico-plástica ao final do proceso. 

No Debuxo Artístico I de 1º de Bacharelato, prestase atención especial ao vocabulario dos elementos básicos constitutivos da forma e as 
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articulacións e organizacións elementais no espazo de forma obxectiva e analítica, sen esquecer a utilización creativa  da perspectiva intuitiva 

e o uso expresivo da cor.  

O Debuxo Artístico fomenta o desenvolvemento de dous aspectos fundamentais: saber ver e saber representar. 

 Saber ver implica valorar a información visual a traves dunha observación sistemática e crítica e valorar as mensaxes visuais con 

criterio propio. A materia incide especificamente no desenvolvemento das capacidades de percepción e pensamento visuais. Nesta 

materia se traballa con modelos e apuntes do natural, saber ver implica observar e comprender tanto a estrutura e proporcións como 

o efecto lumínico, cromático e matérico da forma, comprender os obxecto e os materiais de xeito analítico discriminando o esencial 

do superfluo, sintetizando a realidade para poder debuxala con fidelidade. 

 Saber facer implica á produción artístico-creativa e á representación expresivo-comunicativa o que supón a educación no deseño, 

proxectación, planificación, produción e creación de mensaxes icónicas e pezas artísticas utilizando códigos propios das linguaxes 

visuais con diferentes técnicas bidimensionais. A materia incide especificamente no desenvolvemento das destrezas plásticas así 

como na adquisición de habilidade manual e coñecementos técnicos: amplitude, seguridade, limpeza e intensidade do trazo, 

xestualidade, cor, valoración, mancha, sensación de volume e profundidade. As capacidades creativas e imaxinativas do alumnado 

desenvólvense a traveso da creación de imaxes e do coñecemento dos códigos e fundamentos da linguaxe visual.  

O Debuxo Artístico é unha linguaxe universal que permite a expresión e a comunicación, posto que carece de barreiras idiomáticas e posúe 

unha inmediatez única para a decodificación das mensaxes.  

Debido a esta función comunicativa do debuxo distínguense dúas vertentes no desenvolvemento da materia:  

 A analítica, que interpreta a realidade dun modo racional, lóxico e obxectivo. 

 A subxectiva ou sintética, na que adquire un maior valor a expresión de sentimentos ou de emocións.  

As dúas atópanse recollidas de forma gradual nos contidos ó longo do curso.  

Os obxectivos principais son: 

Demostrar interese pola materia: 

o Asistindo a clase e facelo con puntualidade. 

o Acudindo co material necesario, e tendo este en perfecto estado. 

o Mantendo a orde e a limpeza necesarias no seu espazo de traballo e  na aula en xeral. 

o Demostrando respecto polo traballo dos compañeiros. 

o Atendendo ás explicacións do profesorado 

o Concentrándose no traballo  

o Superando as limitacións cunha actitude autocrítica. 

Demostrar interese pola aprendizaxe: 

o Entendendo o Debuxo como un proceso creativo, mental e individual  

o Entendendo que se precisa de silencio e aplicación para realizar o traballo 

o Entendendo a necesidade dun adestramento da memoria procedimental mediante a práctica continua da xestualidade. 

o Demostrando  habilidade manual mediante a axilidade, direccionalidade e seguridade no trazo a máis de velocidade, tanto no 

prantexamento, como na execución do debuxo, tendo desenvolvido unha correcta memoria procedemental.  

o Fomentando co seu comportamento o respecto á introspección necesaria para a aprendizaxe propia e allea.  

o Amosando unha actitude autónoma e responsable. 

o Demostrando interese polo acabado da obra 

o Entregando todos e cada un dos traballos propostos durante o curso, e na data establecida.  

Coñecer a terminoloxía básica da materia. 

o Seleccionando, relacionando e empregando con criterio a terminoloxía específica, de forma oral e escrita, en postas en común ou 

probas individuais, aplicada a producións propias ou alleas, fomentando a participación activa e a crítica construtiva. 

o Demostrando o coñecemento, con explicacións orais, escritas e gráficas, dos fundamentos teóricos da materia. 
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Demostrar o coñecemento das técnicas gráficas, secas e húmidas propias do Debuxo Artístico e as súas posibilidades plásticas:  

o Utilizando con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e expresarse en relación ás linguaxes 

gráficas, adecuándoos ao obxectivo plástico desexado. 

o Dominando o uso do lapis de grafito, difuminos,  lapis de cores, carboncillo, cretas, temperas, etc. 

Demostrar o dominio da organización compositiva. 

o Demostrando o dominio do formato (en formatos ata 50 x 70 cm). 

o Controlando o encadre. 

o Recreando as atmósferas, o peso e a profundidade. 

o Dominando o uso das direccións visuais, os ritmos e o equilibrio visual cunha finalidade expresiva, analítica ou descritiva 

o Expresando efectos psicolóxicos diversos. 

Utilizar a liña como elemento configurador da forma.  

o Desenvolvendo ao máximo as súas posibilidades estéticas e descritivas.  

o Utilizándoa na descrición gráfica de obxectos expresando volume, movemento, espazo e sensacións subxectivas. 

o Entendendo a realidade formal dos obxectos en función da súa estrutura, latente ou explícita, sintetizando a forma para representala 

no debuxo. 

o Representando formas naturais e artificiais, de maneira analítica, atendendo á comprensión da súa estrutura interna, demostrando 

capacidade de observación e percepción analítica da realidade (liñas imaxinarias, simetría, proporcións, angulación, traslapo, apoios, 

escorzos) 

o Describir graficamente as formas atendendo ás súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas simples.  

Demostrar capacidade de observación e percepción analítica da configuración das formas naturais e artificiais discriminando o  

esencial das súas características formais, mediante a execución gráfica. 

o Comprendendo a importancia dos distintos datos visuais das formas como partes relacionadas dun conxunto,  

o Prestando especial interese á relación de proporción entre as distintas partes dun obxecto. 

o Representando as distintas partes gradualmente segundo a súa importancia e ignorando detalles superfluos.  

Utilizar a mancha como elemento configurador da forma, desenvolvendo ao máximo as súas posibilidades estéticas e descritivas.  

o Representando o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos. 

o Representar o volume en claroscuros dos sólidos xeométricos (esfera, cilindro, cono, pirámide e prisma) segundo diferentes 

iluminacións e aplicar este coñecemento en formas mais complexas entendendo a estructura volumétrica. 

o Coñecer e representar o efecto lumínico valorando correctamente en acromático, monocromático e cromático a intensidade e 

cualidade da luz (luz forte e débil, luz directa e difusa) con diferentes direccións (diagonal, lateral, rasante, frontal, contraluz, cenital e 

desde abaixo) e os tipos de iluminación (natural, artificial, cálida, fría...). 

o Saber representar mediante mancha obxectos, superficies e panos segundo a súa calidade matérica e texturada: opaco / translucido 

/ transparente / satinado / mate, liso / rugoso... 

Comprender e utilizar correctamente os conceptos da perspectiva espacial.  

o Comprende e representa as formas dende distintos puntos de vista. 

o Saber distribuír os obxectos apoiados sobre superficies a distintas profundidades usando correctamente os indicadores: diminución 

de tamaño, separación da marxe inferior, traslapo, claroscuro, perspectiva cónica de 1 e 2 puntos de fuga, e perspectiva aérea tanto 

en liña como en mancha. 

o Saber representar figuras planas en perspectiva (circunferencia, cuadriláteros…) tanto en plano horizontal como vertical u ob licuo. 

Utilizar adecuadamente a cor, co coñecemento das súas bases teóricas e as súas aplicacións gráfico -plásticas dun xeito razoado, 

expresivo e creativo.  

o Coñecer as súas bases teóricas: Teoría das mesturas: síntese aditiva e sustractiva e pares complementarios. 

o Coñecer e aplicar a dinámica da cor: perspectiva cromática, harmonía e contraste, temperatura da cor. 

o Coñecer e aplicar a modulación da cor, seguindo as dimensións desta (valor - luminosidade, saturación - intensidade e cromaticidade 

- ton) na representación de composicións e formas naturais e artificiais. 
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o Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica persoal. 

o Representa os matices cromáticos, a partir de observación do natural. 

Ser capaz de analizar unha obra de arte, e reinterpretarla de xeito creativo e orixinal 
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4. Secuenciación de Contidos.  

 

Correspondencia  dos obxectivos (O), os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas (CC). 

Temporalización y secuenciación (Sesión): Algúns contidos non poden impartirse nun número de sesións concreto, posto que é necesario telos 

presentes o longo do todo o curso, levan un (*) na secuenciación das sesións. 

 

Grao de consecución e Mínimos (Grao) 

Procedementos e instrumentos de avaliación (Instr). 

● OA: Observación Aula. 

● P: Portfolio 

● PE: Proba Escrita 

● PO: Proba Oral 

● R: Rúbrica. 

● TG: Traballo en Grupo 

 

Primeira Avaliación 

Temporalización: Setembro / Outubro / Novembro / Decembro 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesion Grao Instr CC 

 Bloque 1. O debuxo como ferramenta     

i 
m 

n 

B1.3. Materiais, utensilios e 
soportes básicos. 

 
 

B1.4. Introdución ás técnicas 
secas e á súa aplicación: Lápiz 

de grafito, difumino, goma de 
borrar.  

B1.3. Amosar unha actitude 
autónoma e responsable, 

respectando as producións propias e 
alleas, así como o espazo de 

traballo e as pautas indicadas para a 
realización de actividades, 

achegando á aula todos os materiais 
necesarios. 

DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e alleo. 

(*)  OA CSC 
CSIEE 

DA1.B1.3.1. 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 

 

(*)  OA 

 Bloque 2. Liña e forma     

b 
i 
m 

n 
d 

B2.1. Elementos básicos na 
configuración da forma. A liña 
como elemento configurador. 

B2.1. Describir graficamente 
obxectos artificiais, amosando a 
comprensión da súa estrutura 

interna: Encaixado 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos 
expresando volume. 

10  R CSIEE 
CCEC 

DA1.B2.1.2. Representa formas artificiais, de maneira analítica 

atendendo á comprensión da súa estrutura interna. 

b 
i 

m 
n 

d 
g 

B2.2. A perspectiva intuitiva e a 
súa aplicación no debuxo 

artístico. 

B2.2. Empregar a liña para a 
configuración de formas. 

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde 
distintos puntos de vista.perceptivo: frontal, ¾, escorzo. 

10  R CSIEE 
CCEC 

 
CMCC

T 

DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás 

súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas 
simples: Cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo: Encaixado 

 Bloque 4. A luz. O claroscuro e a textura     

b 

i 
m 

n 
d 

g 

B4.1. A mancha como elemento 

configurador do volume. O 
claroscuro. 

 

B4.1. Representar o volume de 

obxectos tridimensionais 
xeométricos mediante a técnica do 

claroscuro. 

DA1.B4.1.1. Representa o volume, aplicando técnicas gráfico-

plásticas mediante valores lumínicos. 

7  R CSIEE 

CCEC 

b 

i 
m 

n 
d 
g 

p 

B4.2. A construción das 

sombras. Valores tonais. 

B4.2. Valorar a influencia da luz 

como configuradora de formas. 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor configurador da luz, en valores 

acromáticos, e explicar verbalmente eses valores en obras 
propias. 

3  OA 

R 

CCL 

CSIEE 
CCEC 

 

Segunda Avaliación 

Temporalización: Xaneiro / Febreiro / Marzo 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesion Grao Instr CC 

 Bloque 1. O debuxo como ferramenta     
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b 

d 
i 

m 
n 

p 

B1.1. Diferentes modos de ver e 

debuxar. Debuxo e función 

B1.1. Valorar a importancia do 

debuxo como ferramenta do 
pensamento e fin en si mesmo, a 

través da historia da arte, no 
proceso creativo, con fins artísticos, 

tecnolóx icos ou científicos. 

DA1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, 

as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da 
historia e na actualidade, co estudo e a observación de obras e 

artistas significativos/as. 
 

(*)  OA CSC 

CCEC 
 

 
 

 
CCL DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a 

terminoloxía específica, de forma oral e escrita, en postas en 
común ou probas individuais, aplicada a producións propias ou 

alleas. 

d 
i 

m 
n 

B1.2. Expresión da 
subxectividade. 

B1.2. Utilizar con criterio os 
materiais e a terminoloxía 

especifica. 

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 

relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo 
plástico desexado. 

(*)  OA CSIEE 
CCEC 

i 
m 

n 

B1.3. Materiais, utensilios e 
soportes básicos. 

 
B1.4. Introdución ás técnicas 

secas e á súa aplicación: lapis 
de grafito, difumino, goma de 
borrar, carboncillos, cretas. 

B1.3. Amosar unha actitude 
autónoma e responsable, 

respectando as producións propias e 
alleas, así como o espazo de 

traballo e as pautas indicadas para a 
realización de actividades, 
achegando á aula todos os materiais 

necesarios. 

DA1.B1.3.1. 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 
 

(*)  OA 
R 

CSC 
 

 
 

 
 

CSIEE 

DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude autónoma e responsable, 

respectando o traballo propio e alleo. 

 Bloque 2. Liña e forma     

b 

i 
m 

n 
d 

B2.1. Elementos básicos na 

configuración da forma. A liña 
como elemento configurador. 

 
 

B2.1. Describir graficamente 

obxectos naturais ou artificiais, 
amosando a comprensión da súa 

estrutura interna. 
 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos 

expresando volume, movemento, espazo e sensacións 
subxectivas. 

(*)  R CSIEE 

CCEC 
 

 
 DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de 

maneira analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da 

súa estrutura interna. 

b 
i 

m 
n 

d 
g 

B2.2. A perspectiva intuitiva e a 
súa aplicación no debuxo 

artístico. 

B2.2. Empregar a liña para a 
configuración de formas. 

 

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde 
distintos puntos de vista 

(*)  R CSIEE 
CCEC 

 
 

CMCC
T 

DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás 

súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas 
simples. 

 Bloque 4. A luz. O claroscuro e a textura     

b 
i 

m 
n 
d 

g 

B4.1. A mancha como elemento 
configurador do volume. O 

claroscuro. 

B4.1. Representar o volume de 
obxectos tridimensionais mediante a 

técnica do claroscuro. 

DA1.B4.1.1. Representa o volume e a textura aplicando 
técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos. 

10  R CSIEE 
CCEC 

b 

i 
m 

n 
d 

g 
p 

B4.2. A construción das 

sombras. Valores tonais. 

B4.2. Valorar a influencia da luz 

como configuradora de formas e o 
seu valor expresivo. 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en 

valores  acromáticos. 

10  OA 

R 

CCL 

CSIEE 
CCEC 

b 

i 
m 

n 
d 

g 

B4.3. Iluminación. Tipos de luz e 

o seu comportamento. 

B4.3. Explorar as posibilidades 

expresivas da textura visual e o 
claroscuro 

DA1.B4.3.1. Utiliza a textura visual con procedementos gráfico-

plásticos, con fins expresivos e configuradores. 

10  R CD 

CCEC 

 

Terceira Avaliación 

Temporalización: Abril / Maio / Xunio 

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesion Grao Instr CC 

 Bloque 1. O debuxo como ferramenta     

b 

d 
i 

m 
n 

p 

B1.1. Diferentes modos de ver e 

debuxar. Debuxo e función 

B1.1. Valorar a importancia do 

debuxo como ferramenta do 
pensamento e fin en si mesmo, a 

través da historia da arte, no 
proceso creativo, con fins artísticos, 

tecnolóx icos ou científicos. 

DA1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, 

as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da 
historia e na actualidade, co estudo e a observación de obras e 

artistas significativas. 

(*)  OA CSC 

CCEC 
 

 
 

 
CCL 

DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a 
terminoloxía específica, de forma oral e escrita, en postas en 

común ou probas individuais, aplicada a producións propias ou 
alleas. 

d 

i 

B1.2. Expresión da 

subxectividade. 

B1.2. Utilizar con criterio os 

materiais e a terminoloxía 

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os 

procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 

(*)  OA CSIEE 

CCEC 
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m 

n 

especifica. relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo 

plástico desexado. 

i 
m 

n 

B1.3. Materiais, utensilios e 
soportes básicos. 

 
B1.4. Introdución ás técnicas 

secas e á súa aplicación: lapis 
de grafito, difumino, goma de 

borrar, cretas, lapis de cores, 
témperas e rotuladores. 

B1.3. Amosar unha actitude 
autónoma e responsable, 

respectando as producións propias e 
alleas, así como o espazo de 

traballo e as pautas indicadas para a 
realización de actividades, 

achegando á aula todos os materiais 
necesarios. 

DA1.B1.3.1. 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 
 

  OA 
R 

CSC 

DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e alleo. 

CSIEE 

 Bloque 2. Liña e forma     

b 
i 

m 
n 

d 

B2.1. Elementos básicos na 
configuración da forma. A liña 

como elemento configurador. 

B2.1. Describir graficamente 
obxectos naturais ou artificiais, 

amosando a comprensión da súa 
estrutura interna. 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos 
expresando volume, movemento, espazo e sensacións 

subxectivas. 
 

(*)  R CSIEE 
CCEC 

DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de 

maneira analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da 
súa estrutura interna. 

b 

i 
m 

n 
d 

g 

B2.2. A perspectiva intuitiva e a 

súa aplicación no debuxo 
artístico. 

B2.2. Empregar a liña para a 

configuración de formas e 
transmisión de expresividade.  

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde 

distintos puntos de vista. 
 

(*)  R CSIEE 

CCEC 

DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás 
súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas 

simples. 

CMCC
T 

 Bloque 3. A composición e os seus fundamentos     

b 

i 
m 
n 

d 
g 

B3.1. Composición intuitiva. 

Concepto de equilibrio visual. 

B3.1. Elaborar composicións 

analíticas, descritivas e expresivas 
con diferentes graos de iconicidade. 

DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a 

representación da realidade observada segundo a función que 
se persiga (analítica ou subxectiva) e o seu grao de 
iconicidade. 

4  P 

R 

CSIEE 

CCEC 

b 
i 

m 
n 

d 
g 

B3.2. Psicoloxía da forma. Leis 
visuais que rexen as relacións 

entre as formas do cadro. 

B3.2. Aplicar as leis básicas da 
percepción visual ao representar 

distintos volumes xeométricos ou 
orgánicas dentro dun espazo 

compositivo, atendendo ás 
proporcións e á perspectiva. 

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano 
atendendo ás leis visuais asociativas, ás organizacións 

compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais en 
composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou 

descritiva. 

6  P 
R 

CAA 

 Bloque 5. A cor     

b 

i 
m 

n 
d 

g 

B5.1. Teoría da cor. Natureza. 

Dimensións e comportamento 
da cor. 

 
 

B5.2. Expresividade da cor. 

B5.1. Coñecer e aplicar os 

fundamentos teóricos e prácticos 
sobre a cor e as relacións 

cromáticas, tanto na propia 
expresión gráfico-plástica como na 

análise de diversas manifestacións 
artísticas.  

DA1.B5.1.1. Coñecer e aplicar a cor seguindo as dimensións 

desta (valor-luminosidade, saturación-intensidade e croma-ton) 
na representación de composicións e formas naturais e 

artificiais. 

25  P 

R 

CSIEE 

CCEC 
 

 

DA1.B5.1.2. Demostrar o coñecemento, con explicacións orais, 

escritas e gráficas, dos fundamentos teóricos da cor en 
composicións e estudos cromáticos. 

CCL 

CCEC 
 

DA1.B5.1.3. Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica 

persoal. 

CCEC 

 

DA1.5.1.4. Analiza o uso da cor observando as producións 
artísticas de referencia en todas as súas manifestacións 

CSIEE 
CCEC 

DA1.B5.1.5. Representa os matices cromáticos, a partir de 
observación do natural, mediante a mestura de cores primarias 

CSIEE 
CD 
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5. Mínimos avaliables. 

 

● Contidos 

● CA: Código criterio de avaliación. 

● Estandar de Aprendizaxe 

● Actividade de aprendizaxe 

● Instr. Instrumento de avaliación. 

● %  peso: Peso porcentual na obtención da cualificación. 

 

Primeira Avaliación: 

 

Materia 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 1. O debuxo como ferramenta   

Materiais, utensilios e soportes básicos. 

 
 

B1.3. DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude 

autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e 

alleo. 
DA1.B1.3.1. 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 

 

Actitude autónoma na realización dos traballos e na elección 

dos modelos e materiais a empregar en todos os 
traballos. 

 
Valoración do seu propio traballo e dos alleos. 

 
Mantemento do espazo de traballo limpo e ordenado 

 
Respecto polo seu material e o alleo. 

 
Acudir a clase co material necesario. 

OA 

 
 

 
OA 

 
OA 

 
OA 

 
OA 

Cuestions 

actitudi
nais 

valora
das o 

longo 
de 

todo o 
curso  

 
5% 

Introdución ás técnicas secas e á súa aplicación B1.4. DA1.B1.4.1 Lápiz de grafito, 

difumino, goma de borrar. 

Trazados con liña modulada entrecruzados, e sombreados 

co lapis de grafito de distintas durezas. 
 

Uso do difumino na obtención de volumen e sombreados nos 
exercicios de claroscuro. 

 
Uso da goma de borrar como elemento configurador de 

luces e volúmenes en exercicios de claroscuro. 

R 

 
 

R 
 

 
R 

5% 

 
 

3% 
 

 
2% 

Bloque 2. Liña e forma  

Elementos básicos da forma: A liña  B2.1. DA1.B2.1.1Utilizar a liñas 

auxiliares na descrición gráfica de 
obxectos artificiais do entorno, 

representando éstes de forma 
analítica atendendo a súa 

estrutura interna 

Debuxo da estrutura interna de obxectos artificiais do 

entorno por medio de liñas auxiliares transparentes, curvas 
de nivel, eixes de simetría etc. 

 

R 
 

 
 

 
 

R 

 

10% 
 

 
 

 
 

10% 
 

DA1.B2.1.2Utilizar liña modulada 
na descrición do contorno dos 

obxectos. 

Debuxo da estrutura externa de obxectos artificiais do 
entorno por medio da liña modulada . 

 

A perspectiva intuitiva: Proporcións, Encaixado 

e puntos de vista perceptivos. 

B2.2. DA1.B2.2.1Estudo das propocións 

entre obxecto real e o debuxo. 

Representación de obxectos sinxelos do natural 

relacionando as súas diversas partes de forma 
proporcionada co respecto ao modelo. 

 

R 
 
 

R 
 

 
 

R 

 

10% 
 

 

10% 
 

 
 

10% 

DA1.B2.2.2Comprender e 

representar as formas desde 
distintos puntos de 

vista.perceptivo. 

Debuxo de obxectos sinxelos do entorno dende distintos 

puntos de vista: frontal, ¾, escorzo, picado, contrapicado... 

DA1.B2.2.3Describir graficamente 
as formas relacionándoas con 

formas xeométricas simples. 

Debuxo de obxectos sinxelos do entorno susceptibles de ser 
configurado por unhas poucas figuras xeométricas: Cadrado, 

círculo, triángulo, rectángulo, por medio do encaixado. 

Bloque 4. A luz. O claroscuro e a textura 

A mancha como elemento configurador do 

volume. O claroscuro. 

B4.1. DA1.B4.1.1Representa o volume, 

aplicando técnicas gráfico-
plásticas mediante valores 

lumínicos. 

Representar o volume de obxectos tridimensionais sinxelos 

do entorno mediante a técnica do claroscuro. Luz, 
penumbra, sombra propia e sombra esbatimentada e reflexo. 

 
Representar o volume dos sólidos xeométricos básicos, 

esfera, cilindro, cono, cubo e prisma mediante a técnica do 
claroscuro. Luz, penumbra, sombra propia e sombra 

esbatimentada e reflexo. 

 

R 
 

 
 

R 

 

15% 
 

 
 

15% 

A construción das sombras. Valores tonais. B4.2. DA1.B4.1.2Coñece o valor 
configurador da luz, en valores 

Uso da luz como configuradora de formas según sexa a súa 
natureza: Luz natural, luz artificial.  

OA 
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acromáticos.  

Uso da luz como configuradora de formas según o punto de 
proxección da mesma. Luz frontal, cenital, lateral, contraluz. 

 
Escalas de grises 

 

 
OA 

 
R 

 

 
 

 
5% 

 

Segunda Avaliación 

 
Materia 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 1. O debuxo como ferramenta   

Expresión da subxectividade. B1.2. DA1.B1.2.1. Utiliza con 

propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos 

para representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráficas, 

adecuándoos ao obxectivo 
plástico desexado 

. Elix ir e utilizar con criterio os materiais e técnicas máis 

adecuados ao obxectivo desexado, nos seus traballos, 
para expresar a súa subxectividade da forma máis idónea 

 
Seleccionar, relacionar e empregar con criterio a 

terminoloxía específica, de forma aplicada a producións 
propias ou alleas. 

OA 

R 
 

 
OA 

PO 
PE 

Cuestions 

actitudi
nais 

valora
das o 

longo 
de 
todo o 

curso  

Materiais, utensilios e soportes básicos. 

 
 

B1.3. DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude 

autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e 

alleo. 
DA1.B1.3.1. 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 
 

Actitude autónoma na realización dos traballos e na elección 

dos modelos e materiais a empregar en todos os 
traballos. 

 
Valoración do seu propio traballo e dos alleos. 

 
Mantemento do espazo de traballo limpo e ordenado 
 

Respecto polo seu material e o alleo. 
 

Acudir a clase co material necesario. 

OA 

 
 

 
OA 

 
OA 

 

OA 
 

OA 

Cuestions 

actitudi
nais 

valora
das o 

longo 
de 
todo o 

curso  
 

 

Continuación dás técnicas secas e á súa 

aplicación 

B1.4. DA1.B1.4.1Lápiz de grafito, 

difumino, goma de borrar, 
carboncillos, cretas. 

Uso correcto das técnicas de sombreado con lapis de grafito, 

carboncillo e cretas nos diversos traballos propostos o 
longo da avaliación. 

 
Uso do difumino na obtención de volumen e sombreados nos 

exercicios de claroscuro. 
 
Uso da goma de borrar como elemento configurador de 

luces e volúmenes en exercicios de claroscuro. 

 

R 
 

 
R 

 
 

R 

 

5% 
 

 
5% 

 
 

5% 

Bloque 2. Liña e forma  

Elementos básicos da forma: A liña  B2.1. DA1.B2.1.1Utilizar a liñas 

auxiliares na descrición gráfica de 
obxectos artificiais e naturais do 

entorno. 

Debuxo da estrutura interna de composicións de obxectos 

naturais, artificiais e xeométricos por medio de liñas 
auxiliares transparentes, curvas de nivel, eixes de simetría 

etc. 

 

R 

 

10% 

A perspectiva intuitiva: Proporcións, Encaixado 

e puntos de vista perceptivos. 

B2.2. DA1.B2.2.1.Estudo das 

proporcións entre a obxecto real e 
o debuxo. 

Representación de composicións sinxelas relacionando as 

súas diversas partes de forma proporcionada co respecto ao 
modelo. 

 

R 
 
 

R 
 

 
 

R 

 

10% 
 

 

10% 
 

 
 

10% 

DA1.B2..2.2.Comprender e 

representar as formas desde 
distintos puntos de 

vista.perceptivo. 

Debuxo de composicións de obxectos do entorno dende 

distintos puntos de vista: frontal, ¾, escorzo... 

DA1.B2.2.3 .Describir 
graficamente as formas 

relacionándoas con formas 
xeométricas simples. 

Debuxo de composicións de obxectos sinxelos do entorno 
susceptibles de ser configurado por figuras xeométricas: 

Cadrado, círculo, triángulo, rectángulo, por medio do 
encaixado. 

Bloque 4. A luz. O claroscuro e a textura 

A mancha como elemento configurador do 
volume. O claroscuro. 

B4.1. DA1.B4.1.1 Representa o volume, 
aplicando técnicas gráfico-

plásticas mediante valores 
lumínicos. 

Representar o volume en composición de elementos do 
entorno e de sólidos xeométricos mediante a técnica do 

claroscuro. Luz, penumbra, sombra propia e sombra 
esbatimentada, reflexo.e atmósfera 

 
R 

 
15% 

 
 

A construción das sombras. Valores tonais. B4.2. DA1.B4.2.1. Coñece o valor 

configurador da luz, en valores 
acromáticos. 

Representar los efectos lumínicos en escalas de grises 

según el tipo de iluminación en composicións con elementos 
do entorno: Luz frontal, cenital, lateral, contraluz. 

 

R 
 

 

10% 

Iluminación. Tipos de luz e o seu 
comportamento. 

B4.3. DA1.B4.3.1. Utiliza a textura 
visual con procedementos gráfico-

plásticos, con fins expresivos e 
configuradores 

Explorar as posibilidades expresivas das textura visuais de 
elementos do entorno por medio do claroscuro: efectos 

lumínicos sobre superficies mates, brillantes, rugosas... 
 

Estudo de panos e academias 

R 
 

 
R 

10% 
 

 
10% 
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Terceira Avaliación 

 
Materia 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 1. O debuxo como ferramenta   

Diferentes modos de ver e debuxar. Debuxo e 
función 

B1.1 DA1.B1.1.1. Valora e coñece a 
importancia do debuxo artístico, 

as súas aplicacións e as súas 
manifestacións a través da 

historia e na actualidade, co 
estudo e a observación de obras e 

artistas significativas. 

Valorar a importancia do debuxo como ferramenta  do 
pensamento e fin en si mesmo. 

OA Cuestions 
actitudi

nais 
valora

das o 
longo 

do 
curso 

Expresión da subxectividade. B1.2. DA1.B1.2.1. Utiliza con 

propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para 

representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráficas, 

adecuándoos ao obxectivo 
plástico desexado 

 
DA1.B1.2.2. Selecciona, relaciona 

e emprega con criterio a 
terminoloxía específica, de forma 

oral e escrita, en postas en común 
ou probas individuais, aplicada a 

producións propias ou alleas. 

Elix ir e utilizar con criterio os materiais e técnicas máis 

adecuados ao obxectivo desexado, nos seus traballos, 
para expresar a súa subxectividade da forma máis idónea 

 
Seleccionar, relacionar e empregar con criterio a 

terminoloxía específica, de forma aplicada a producións 
propias ou alleas. 

OA 

R 
 

 
OA 

PO 
PE 

Cuestions 

actitudi
nais 

valora
das o 

longo 
de 

todo o 
curso  

Materiais, utensilios e soportes básicos. 
 

 

B1.3. DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude 
autónoma e responsable, 

respectando o traballo propio e 
alleo. 

 
DA1.B1.3.1. 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 

 

Actitude autónoma na realización dos traballos e na elección 
dos modelos e materiais a empregar en todos os 

traballos. 
 

Valoración do seu propio traballo e dos alleos. 
 

Mantemento do espazo de traballo limpo e ordenado 
 

Respecto polo seu material e o alleo. 
 

Acudir a clase co material necesario. 

OA 
 

 
 

OA 
 

OA 
 

OA 
 

OA 

Cuestions 
actitudi

nais 
valora

das o 
longo 

de 
todo o 

curso  
 

 

Continuación das técnicas secas e á súa 
aplicación. 

Iniciación ás técnicas húmidas e á súa 
aplicación. 

Iniciación a outras técnicas gráficas 

B1.4. DA1.B1.4.1 Lapis de cores, 
témperas, rotuladores e tintas, 

collage.  

Uso correcto de técnicas de coloreado con lapis de cores, e 
cretas nos diversos traballos propostos o longo da 

avaliación. 
 

Iniciación ás técnicas de coloreado con témperas e tintas de 
cores en  diversos traballos propostos o longo da 

avaliación. 
 

Uso de técnicas de coloreado con rotuladores e outras 
técnicas gráficas nos traballos propostos o longo da 

avaliación. 

 
R 

 
 

R 
 

 
 

 
R 

 
5% 

 
 

10% 
 

 
 

 
5% 

 
 

Bloque 2. Liña e forma  

Elementos básicos da forma: A liña  B2.1. DA1.B2.1.1Utilizar a liñas 

auxiliares na descrición gráfica de 
obxectos artificiais e naturais do 

entorno. 

Debuxo da estrutura interna de composicións de obxectos 

naturais, artificiais e xeométricos por medio de liñas 
auxiliares transparentes, curvas de nivel, eixes de simetría 

etc. 

 

R 

 

5% 

A perspectiva intuitiva: Proporcións, Encaixado 

e puntos de vista perceptivos. 

B2.2. DA1.B2.2.1.Estudo das 

proporcións entre a obxecto real e 
o debuxo. 

Representación de composicións sinxelas relacionando as 

súas diversas partes de forma proporcionada co respecto ao 
modelo. 

 

R 
 

 
R 

 
 
 

R 

 

5% 
 

 
5% 

 
 
 

5% 

DA1.B2..2.2.Comprender e 

representar as formas desde 
distintos puntos de 

vista.perceptivo. 

Debuxo de composicións de obxectos do entorno dende 

distintos puntos de vista: frontal, ¾, escorzo... 

DA1.B2.2.3 .Describir 
graficamente as formas 

relacionándoas con formas 
xeométricas simples. 

Debuxo de composicións de obxectos sinxelos do entorno 
susceptibles de ser configurado por figuras xeométricas: 

Cadrado, círculo, triángulo, rectángulo, por medio do 
encaixado. 

Bloque 3. A composición e os seus fundamentos  

Composición intuitiva. Concepto de equilibrio 
visual. 

B3.1. DA1.B3.1.1. Selecciona os 
elementos gráficos esenciais para 

a representación da realidade 
observada segundo a función que 

se persiga (analítica ou 
subxectiva) 

Coñecer e analizar os diversos tipos de composicións en 
obras de diversos momentos da historia da arte e da arte 

contemporáneo. 
 

 
P 

R 

 
5% 
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Psicoloxía da forma. Leis visuais que rexen as 

relacións entre as formas do cadro 

B3.2. DA1.B3.2.1. Relaciona e 

representa as formas no plano 
atendendo ás leis visuais 

asociativas, ás organizacións 
compositivas, ao equilibrio e ás 

direccións visuais en 
composicións. 

Coñecer e analizar as leis compositivas: Ritmos, tensións 

visuais, equilibrio, expresividade das composicións en obras 
de diversos autores da historia da arte. 

 

P 
R 

 

5% 

Bloque 5. A cor 

Teoría da cor. Natureza. Dimensións e 
comportamento da cor. 
 

B5.1 DA1.B5.1.2. Demostrar o 
coñecemento, con explicacións 
orais, escritas e gráficas, dos 

fundamentos teóricos da cor en 
composicións e estudos 

cromáticos. 

Coñecer os fundamentos teóricos sobre a cor e as relacións 
cromáticas a través do análise de diversas manifestacións 
artísticas. 

 
Representacións dos matices cromáticos, a partir da 

observación do natural, mediante a mestura de cores 
primarias 

 
Aplicacións gráficas dos fundamentos da cor e as relacións e 

interaccións cromáticas: Harmonías e Contrastes (cores 
complementarias). 

 
Valoración da cor monocromática. 

 
Valoración da cromaticidade: Saturación e desaturación. 

 

P 
 
 

 
 

R 
 

 
 

R 
 

 
R 

 
R 

5% 
 
 

 
 

5% 
 

 
 

10% 
 

 
5% 

 
5% 

DA1.B5.1.1. Coñecer e aplicar a 

cor seguindo as dimensións desta 
(valor-luminosidade, saturación-

intensidade e croma-ton) na 
representación de composicións e 
formas naturais e artificiais. 

Expresividade da cor. B5.2. DA1.B5.2.1. Aplica de maneira 
expresiva a cor na obra plástica 

persoal. 

Estudo e aplicación dos efectos psicolóxicos das cores en 
obras propias e axeas. 

 
Utilización da cor do soporte como elemento expresivo. 
 

Perspectiva cromática atmosférica: Paisaxe 
 

P 
R 

 
R 
 

R 

 
10% 

 
5% 

 

5% 

DA1.5.2.2. Analiza o uso da cor 
observando as producións 

artísticas de referencia en todas 
as súas manifestacións 
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6. Metodoloxía. 

 

Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

A primeira semana do curso explicáronse de forma clara as normas hixiénicas e protocolos establecidos no IES e, con apoio de vídeos e  

presentacións, adicouse á análise da crise sanitaria, social e económica derivada da pandemia do Sars-CoV-2 e á concienciación sobre a  

necesidade do cumprimento das normas individuais e colectivas para a súa superación.   

En Debuxo Artístico I poténciase a metodoloxía activa tanto por parte do profesor que non só explica os métodos e contidos, sino que ademais 

interactúa co alumnado supervisando o traballo que este fai, como o propio alumnado que debe realizar as actividades proposta s para 

conseguir os obxectivos. É imprescindible que o alumno traballe de forma continuada para acadar as habilidades manuais necesarias e unha 

maior seguridade no seu traballo, mediante a práctica do debuxo do natural, e que participe na clase mediante o comentario grupal dos 

traballos, tanto propios como dos compañeiros, así coma co análise, estudo e reinterpretación de obras de arte.  

 

Modalidade Presencial: 

Por parte da profesora explicación diaria ao grupo da parte teórica dos contidos de cada tema, con demostracións prácticas de resolución dos 

traballos de aplicación. Reforzo dos contidos e metodoloxías de traballo con vídeos explicativos, presentacións, libros, etc.  

Explicacións do uso da Aula Virtual onde  colócanse todos e cada un dos contidos explicados na clase, así coma vídeos das demostracións 

prácticas, imaxes de referencia, presentacións etc. de forma que o alumno teñe sempre unha guía á que acudir se esquece algunha parte do 

visto na clase presencial.  

Dado o problema sanitario actual, non poden usarse modelos do natural nas mesas, como era o habitual en cursos pasados, isto resolvese 

proxectando imaxes dos modelos na pantalla da clase e aportando as mesmas imaxes a cada alumno, ben en fotocopias, ben na propia Aula 

Virtual dende onde poden descargalas e imprimilas.  

De cada contido proponse un ou varios traballos de aplicación, dependendo da importancia e peso do tema. Estes traballos realízanse na 

clase, posto que é a única maneira de poder demostrar a súa autoría, coa supervisión e apoio da profesora durante todo o proceso. Isto neste 

momento é tamén complicado posto que temos que manter a distancia de seguridade, e son traballos que é necesario ver de cerca  e varias 

veces o longo do proceso de realización, para guiar ao alumno/a dunha forma práctica. Resolvemos o problema pedindo ao alumno que envíe 

a súas dúbidas acompañadas da imaxe na que estea traballando ao correo da profesora, e da mesma forma resolvemos reenviando a imaxe 

ao alumno coa corrección gráfica pertinente ao seu correo. Isto está a ralentizar moito todo o proceso. 

Algúns traballos de carga máis persoal e creativa fanse na casa e despois exponse e coméntanse na clase de forma activa en postas en 

común. 

Para cada traballo teñen un tempo de realización establecido e una fecha límite de entrega. Son traballos que levan varias xornadas de traballo 

na clase, e despois completalo na casa. É imprescindible que o alumno leve o traballo ao día.  

Traballos realizados na casa: Dado os problemas de seguridade debidos á pandemia, complicase e redúcese o tempo de traballo na aula, polo 

que o alumnado debe desenvolver os traballos na casa, utilizando maioritariamente o tempo das clases presenciais a presentar dubidas para a 

súa resolución por parte do profesor. 

A forma de entregar o alumnado os seus traballos, proxectos e presentacións, consiste en subir ao Aula Virtual  fotografías dos mesmos, ao 

igual que outro tipo de arquivos no caso de proxectos. 

Nalgún caso recolleranse os traballos físicos, para o que os alumnos/as depositaranos nunha bandexa. Corrixiranse os traballos pasadas 24 

horas e devolveranse pasadas outras 24 horas, polo mesmo sistema. 

O alumnado ten a obriga de gardar nunha carpeta todo os traballos realizados ata o fin do curso, identificados co nome e nº do traballo do que 

se trate, máis o seu nome, apelido e curso, escrito na parte posterior do mesmo. 

 

Modalidade  a  distancia: 
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As explicacións dos contidos e demostración de procedementos faranse por vídeo conferencia. 

O alumno fará o traballo dos proxectos na casa, enviando a Aula Virtual fotografías, arquivos, imaxes, presentacións ou vídeos segundos 

casos, dos procesos dos traballos para ser titorizados polo profesor. Desta  forma o alumno ten  unha primeira guía virtual, do que se va a 

traballar en cada momento. 

Conexións por vídeo conferencia co alumnado segundo o horario espello, nas que resolveranse as dúbidas xerais do grupo e afianzaranse os 

contidos con explicacións orais dos mesmos. 

Os exercicios e aplicacións o alumnado realízaos de forma autónoma pero titorizada, tendo un tempo establecido para o proceso e unha fecha 

fixada de entrega. 

Para cada traballo teñen un tempo de realización establecido e una fecha límite de entrega.  

A entrega dos traballos é mediante fotografías dos mesmos subidas a Aula Virtual. 

O alumnado ten a obriga de gardar nunha carpeta todos os traballos realizados ata o fin de curso, identificados co nome e nº do traballo do que 

se trate, máis o seu nome, apelido e curso, escrito na parte posterior do mesmo. 

Os exames de setembro realizaranse no IES, nun espazo que cumpra as premisas debidas de espacialidade e ventilación necesarias. 

No caso de haber impedimentos, de forma oficial establecidos polas autoridades, para a asistencia á exames presenciais, estes realizaranse 

telematicamente mediante entrega da proposta por Aula Virtual, con vixiancia mediante vídeo conferencia e entrega de fotografías do traballo 

rematado polos alumnos.  

 
 
Metodoloxía para o alumnado sen conectividade: 

Todo o alumnado dispón de medios informáticos para o seguimento das clases en liña pero no caso de que algún alumno/a estivera un tempo 

sen conectividade, enviarase o material polo correo electrónico. 

O alumnado nesta situación, poderá hasta que teña conectividade, preguntar dúbidas e facer entregas dos traballos por correo electrónico, no 

horario establecido mediante os horarios espello, e serán contestados da mesma forma. 

Os exames de setembro realizaranse no IES, nun espazo que cumpra as premisas debidas de espacialidade e ventilación necesarias. 

No caso de haber impedimentos, de forma oficial establecidos polas autoridades, para a asistencia á exames presenciais, estes realizaranse 

telematicamente mediante entrega da proposta por Aula Virtual, con vixiancia mediante vídeo conferencia e entrega de fotografías do traballo 

rematado polos alumnos. 

 

Mecanismos que o profesor adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.  

No modalidade a Distancia: Vídeo Conferencias e Aula Virtual. O rexistro de faltas farase mediante sondeos con Webbex, verificación visual 

nas Vídeo Conferencias, e as faltas pasaranse ao Xade. 

Na modalidade presencial: Rexistro de faltas pasando lista reflexadas no Xade,  

 

Materiais e recursos didácticos. 

Agrupamentos:  

O agrupamento usado e o Individual, no que o alumnado traballa só, ao ser o debuxo unha materia onde se fan actividades de desenrolo, de 

reforzo e de avaliación, mediante a atención personaliza, respectando as quendas de aprendizaxe e os seus niveis de competencia.  Con este 

tipo de agrupamento favorecemos a autonomía e a confianza na capacidade propia de cada alumno/a o enfrontarse a unha nova actividade. 

O agrupamento de Gran Grupo, usase para traballar as postas en común dos traballos, permitindo a participación conxunta de todo o grupo e 

sendo moi útil á hora de coñecer as opinións e os coñecementos previos, do alumnado en xeral, sobre novos contidos; realizamos actividades 

en gran grupo o comezo dun tema ou proxecto, ademais serve para fomentar o respecto e interese polas opinións dos demais compañeiros, o 

respecto polo quenda da palabra, etc 

 

Espazos e recursos: 
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Aula de Debuxo: Aula específica só para esta materia. Conta cun canon de vídeo con conexión wiffi directa a tablets, e unha pantalla retráctil.  

De momento utilizamos a plataforma Classroom de Google, pero estamos derivando todo o material á plataforma corporativa da Aula Virtual do 

IES de Sar. 

Dous Encerados un deles negro para uso con xiz e outro branco para rotuladores específicos. Ademais a aula conta con conexión  Wifi, e un 

ordenador con teclado, rato, pantalla, e altofalantes para uso do profesorado.  

Tableta gráfica Wacom PTH Intuos Pro M con lapis dixital e porta lapis, para pintura, debuxo e deseño dixital, conectada á pa ntalla do 

ordenador e ao canon de proxección. 

Armarios co multitude de obxectos, cristalería, flores, frutas, teas, corpos xeométricos, e modelos en xeral, tanto de tipo natural coma artificial, 

así como esculturas en escaiola de cabezas, corpos e torsos clásicos.  

Hai auga corrente nunha pileta. 

Biblioteca de aula sobre Debuxo, Anatomía pictórica, Perspectiva, Técnicas pictóricas, Cómic, Ilustración e Historia da Arte. 

Ademais utilízanse diversos recursos de internet de carácter didáctico  como bancos de imaxes, presentacións, vídeos, etc que  podan ser 

ilustrativos dos contidos e procedementos vistos, así como recursos didácticos realizados pola profesora. 

O alumnado ten mesas de taboleiro regulable individuais e taboleiros de madeira contrachapada para técnicas de pasteis, carboncillo, etc. 

Tamén temos cabaletes individuais para o debuxo do natural, pero no curso presente foron retirados da aula para poder aumentar o espazo de 

distancia entre as mesas.  
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7. Avaliación. 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado.  

Aplícase a avaliación continua, por considerar que o alumnado debe ir desenvolvendo paulatinamente o coñecemento e as destrezas propias 

da materia. 

O instrumento específico de avaliación é a realización de traballos prácticos tanto na aula como en casa: 

Na aula o alumnado aplica os coñecementos e técnicas en propostas sinxelas e cunha duración marcada pola profesora.  

En casa o alumnado perfeccionará as destrezas e coñecementos adquiridos en traballos mais pausados pero de maior calidade, sempre en un 

formato de folla A3. 

A avaliación será pois, unha actividade continua, individualizada e correctora, que buscará apreciar os logros do alumnado. A continuidade do 

proceso de avaliación e a constancia na aprendizaxe precisan da asistencia e traballo continuo do alumnado que debe ir desenv olvendo 

paulatinamente o coñecemento e as destrezas propias da materia.  

Ese traballo individualizado permitirá en todo momento rectificar e solucionar erros e deficiencias co fin de conseguir que cada alumno, 

mediante a aplicación práctica dos contidos e un bo nivel de autocrítica, vaia mellorando e acade non só os mínimos senón a un bo nivel de 

resolución plástica e suficientes coñecementos técnicos para proseguir a súa formación.  

 

Cada proposta de traballo ten unha data de entrega e necesita, para a súa realización, dos contidos e procedementos desenvolvidos nos 

traballos previos, motivo polo que non cabe o feito de non entregar os traballos. Nos traballos realizados en casa non cabe entregar un se non 

están feitos os anteriores. O alumnado conta pois coa posibilidade de facer a entrega en cada una das convocatorias. Na aula o alumnado 

deberá recuperar o tempo perdido por faltas cunha maior dedicación e concentración na aula xa que debe realizar e traballar cos modelos 

propostos ao tempo que os seus compañeiros. A non entrega de traballos significa a falta do esforzo ou interese do alumnado ademais de que 

unha das partes dos contidos non foi desenvolvida, motivo polo que o alumnado ten a obriga de entregar todos os traballos propostos durante 

o curso se quere aprobar a materia 

Polo tanto é requisito imprescindible para aprobar a materia a entrega de todos os traballos propostos no curso e na data establecida. A non 

entrega dun ou mais traballos supón o suspenso da avaliación ou da materia. 

Os traballos ten consideración de exame, e dicir, cunha soa convocatoria de entrega, á que o alumno ten a obriga de presentarse ou de 

xustificar documentalmente a súa ausencia por “forza maior” para que o traballo sexa valorado na avaliación en curso. A prese ntación dos 

traballos só pode realizala o alumno ante o profesor da materia, non poden ser entregados por outra persoa distinta ao alumno, nin facelo por 

outros medios distintos á presenza física ou telemática. 

Os traballos que, entregados, non se axusten ás normas establecidas ou non estean completos constarán como non presentados. 

Os traballos son individuais, un alumno non pode manipular o traballo doutro, de ser o caso, ámbolos dous alumnos serán sancionados. Serán 

considerados como non entregados (tanto orixinal como copia) os traballos copiados, calcados ou falsificados (doutra autoría). 

Os traballos que se teñan que rematar, corrixir ou repetir de non ser novamente entregados (correctamente rematados, corrixidos ou repetidos) 

serán considerados como non presentados. 

 

Os traballos serán valorados segundo o seguinte: Presentación (normas preestablecidas: formato, sentido de lectura, encadernación, tipoloxía). 

Adecuación do traballo ao solicitado (fidelidade co modelo, aplicación das técnicas, que conste de toda a información requirida e estea 

completo). Calidade do traballo (nivel de acabado, desenvolvemento dos contidos, aplicacións técnicas). 

Actividades de Recuperación 

Para aprobar cada unha das avaliacións o alumnado terá que ter entregados todos os traballos estipulados durante o cur so, correctamente 

realizados e presentados. Cando algún dos traballos non cumpra coas condicións ou sexa incorrecto deberá ser corrixido ou repetido ou, se 

fora necesario, o profesor poderá propor outro similar para que o alumno desenvolva os coñecementos non acadados. Dado que a avaliación é 

continua isto será de aplicación durante todo o curso, non só ao remate de cada trimestre, polo que aplícase tamén ao alumnado absentista. 
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Os traballos de aula teñen que ser resoltos na propia aula cunha maior dedicación e concentración para superar a perda de clases. 

O alumnado que falte a clase deberá cumprir os prazos de entrega o mesmo que os demais, de non ser así entenderase que opta p ola 

avaliación extraordinaria de setembro. Non obstante, poderá ser fixada unha nova data de recollida dos traballos cando a causa da ausencia 

continuada sexa por hospitalización ou longa enfermidade (co protocolo de escolarización non presencial), sempre que estea debidamente 

xustificada; o alumnado deberá pór en coñecemento do profesorado esta situación para que lle indique o novo calendario de entregas. 

Ao final de curso realizarase un exame para aquel alumnado que tendo entregado os traballos non acade o aprobado. Preténdese dar a 

oportunidade de acadar a aptitude na materia polo que o alumnado que aprobe por esta modalidade obterá unha cualificación máxima  de 5 

puntos. 

 

Procedemento para a garda, arquivo e custodia das tarefas de cara a súa presentación á Inspección educativa fronte a posibles  

reclamacións. 

 Obriga de identificación (datos) polo propio alumnado: 

É obrigatorio que todos os traballos estean perfectamente identificados mediante os datos do alumnado: Nome, Apelidos,  nº de  orden no total, 

Título específico do traballo. 

Non serán  válidos os traballos non identificados. 

 Soporte no que se vai gardar: 

Os traballos serán arquivados e gardados en formato fotográfico, xa que non é posible, por falta de espazo, gardalos fisicamente.  

O alumnado deberá entregar mediante a Aula Virtual fotografías dos seus traballos, para que queden arquivados.  

 Normas das imaxes dos traballos entregados fotográficamente:  

As fotos subidas a Classroom ou a Aula Virtual deben ter: 

- Un bo encadre, cos lados do traballo paralelos aos bordes da foto, para que os traballos estean en verdadeira magnitude  e non en 
perspectiva, o que deformaría a imaxe. 

- Unha correcta iluminación de luz branca, a imaxe non pode presentar sombras proxectadas axeas á propia imaxe (corpo do 
fotografo) 

- Un bo contraste, con negros, brancos e grises. E no caso de ser un traballo a cor, os cores deben corresponderse cos do orixinal, 
non estar mais ou menos saturados, virados ou traballados dixitalmente de ningunha forma. 

- Un enfoque correcto de todos os seus puntos, nada de fotos movidas ou borrosas. 

- Alta resolución, uns 300ppp que permitan o aumento da imaxe para captar detalles. 

- Imaxe colocada na plataforma virtual no sentido de lectura, vertical se e vertical ou horizontal se fora o caso, en ningún caso xirada 
con respecto ao modo correcto de lectura. 

- O arquivo de imaxe debe ser en formato JPG  

- O arquivo de imaxe debe ter o nome cambiado co respecto au que ten por defecto. E debe coincidir co do traballo físico, en canto a 
nº e título. 

As imaxes fotografía subidas á Classroom ou a Aula Virtual, que non cumpra algún dos requisitos anteriores se considerarán non presentadas. 

 

 Obriga do alumnado de gardar os orixinais, que terá que presentar xunto coa Reclamación.  

O alumnado ten a obriga de gardar durante todo o curso os orixinais (obxectos físicos) que deberá presentar no caso de Recla mación á 

Cualificación final. 

 

Instrumentos: 

Os instrumentos para a avaliación son os seguintes: 

Observación da realización dos traballos durante as clases. 

Observación das actitudes do alumnado respecto á materia: Interese pola mesma, asistencia e puntualidade co todo o material necesario para 

o desenvolvemento correcto dos procesos traballados en cada momento, mantemento da orde e limpeza tanto do seu posto de traballo coma 

dos seus materiais e traballos.  

Presentación de todas as tarefas pedidas co desenrolo dos contidos e técnicas traballadas. 
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Por ser unha materia primordialmente práctica, utilízanse prioritariamente dous instrumentos: 

A Rubrica: consiste nunha obra bidimensional de carácter gráfico, que recibe unha nota individual. As principais Rúbricas utilizadas son:  

Especificamente, baixo esta denominación común de “traballos” falamos de: 

 

 Acuarela: Obra gráfica realizada con esta técnica pictórica. 

 Autorretrato: Representación bi ou tridimensional do aspecto formal e psicolóxico do artista como ente particular.  

 Bosquexo  bidimensional: Representación dunha idea mediante un debuxo rápido e intuitivo para a súa visualización.  

 Cadro: Peza artística realizada sobre soporte ríxido con gran nivel de acabado e aplicación correcta das técnicas. 

 Carbón ou carboncillo: Obra gráfica realizada con esta técnica pictórica. 

 Caricatura: Retrato ou autorretrato simplificados con exaxeración dos rasgos físicos e psicolóxicos mais caracteristicos da persoa.  

 Cera: Obra gráfica realizada con esta técnica pictórica. 

 Creta: Obra gráfica realizada con esta técnica pictórica. 

 Collage: (encolado) Obra bidimensional creada con materiais planos de refugallo ou papeis de diversas cores ou imaxes recopiladas. 

 Debuxo: Peza artística, en diversos formatos, con gran nivel de acabado e aplicación correcta das técnicas de debuxo acromáticas e 

cromáticas sobre papel ou soportes non ríxidos. 

 Estudo: Análise sistemática mediante a aplicación do debuxo dun determinado aspecto plástico bidimensional ou dunha determinada 

técnica gráfica ou pictórica. 

 Experimentación: Análise sistemática de efectos, mesturas, texturas, xestualidade, cobertura e transparencia dunha determinada 

técnica sobre un ou varios soportes. 

 Gouache ou Témpera: Obra gráfica realizada con esta técnica pictórica. 

 Ilustración: Debuxo acabado, en pequeno formato, acorde cun texto. 

 Interpretación: Traballo bidimensional, de gran nivel de acabado, sobre unha obra de arte ou imaxe x a creada. Precisa dun estudo 

previo. 

 Lámina: Debuxo en pequeno formato (DIN- A4 ou A3) onde se aplican coñecementos técnicos ou plásticos. 

 Prumiña: Obra gráfica realizada con prumiña e tinta. 

 Retrato: Representación bi ou tridimensional do aspecto formal e psicolóxico dun individuo como ente particular. 

 Sanguina: Obra gráfica monocromática realizada con cretas con predominio desta cor. 

 

O Porfolio: Está formado por varios traballos que versas sobre un mesmo tema o cuestión, que reciben unha nota no seu conxunto (dosieres, 

experimentacións, proxectos, debuxos, reinterpretacións, ilustracións, bosquexos, collages, etc)  

 

 Dosier: traballo bidimensional encadernado dalgún xeito, cunha recompilación de información gráfica ou teórica sobre un 

determinado tema, con estudos, debuxos, experimentacións, proxectos teorico plásticos, debuxos, reinterpretacións, ilustracións, 

bosquexos, collages, etc) 

 Estudo gráfico: Análise sistemática mediante a aplicación do debuxo dun determinado aspecto plástico bi ou tridimensional ou 

dunha determinada técnica gráfica ou pictórica. 

 Estudo teórico: Traballo escrito de análise e investigación sobre algún tema concreto. 

 

Obtención das Cualificacións: 

Para aprobar a materia deberá cumprir todos e cada un dos seguintes requisitos: Asistir a lo menos o 70 %  das clases totais da materia. 

Cumprir os mínimos establecidos. 

Ter entregados todos e cada un dos traballos estipulados completos e correctamente elaborados. Presentarse e realizar os exames propostos. 

Obter, a lo menos, unha cualificación media de 5. 
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O alumnado que non cumpra co requisito de ter entregado todos os traballos do curso será avaliado de 0 a 4 (outorgaráselle a cualificación 

mais preto da media, sen decimais). 

 

Criterios de Cualificación dos traballos en cada Avaliación:  

Traballos da 1ª Avaliación: 

Cada un dos traballos cualifícase nos seguintes apartados: Encaixado, proporcións, perspectiva, e nivel da técnica empregada, con 

puntuacións de 0 a 10. Deste xeito, tense un coñecemento específico das aptitudes e avances do alumno, non en cada traballo, se non nos 

puntos máis importantes do aprendizaxe. 

Despois, a suma de cada un dos apartados sinalados, representa un porcentaxe da nota global do trimestre. 

 Encaixado: É un 10%  da nota 

 Proporcións: É un 40%  da nota 

 Perspectiva: É un 20%  da nota 

 Técnica: É un 30%  da nota 

 

Cualificación positiva: nota mínima de 5 

Serán valoradas á alza as puntuacións con 8 décimas ou máis nos traballos aprobados. Exemplo: 5,8 = 6  /  7.8 = 8... 4,8 = 4 

 

Traballos da 2ª Avaliación: 

Cada un dos traballos cualifícase nos seguintes apartados: Nivel da técnica empregada, encaixado, proporcións, e o obxectivo específico de 

cada traballo (obxectivo X)* que varía segundo a proposta, con puntuacións de 0 a 10. Deste xeito, tense un coñecemento específico das 

aptitudes e avances do alumno, non en cada traballo, se non nos puntos máis importantes do aprendizaxe. 

 Despois, a suma de cada un dos apartados, representa un porcentaxe da nota global do 2º trimestre.  

*Obxectivo X: variará en cada traballo, e depende dos distintos contidos aprendidos: Angulacións, Escorzos, Claroscuro, Texturas, 

Transparencia e Opacidade. 

 Técnica: É un 20%  da nota 

 Encaixado: É un 10%  da nota 

 Proporcións: É un 20%  da nota 

 Perspectiva: É un 20%  da nota 

 Obxectivo X (específico e diferente para cada traballo): É un 30%  da nota 

 

Cualificación positiva: nota mínima de 5 

Serán valoradas á alza as puntuacións con 8 décimas ou máis nos traballos aprobados. Exemplo: 5,8 = 6  /  7.8 = 8... 4,8 = 4 

 

Traballos da 3ª Avaliación: 

Neste terceiro trimestre cada un dos traballos cualifícase nos seguintes apartados:  

Nivel da Técnica empregada, Encaixado, Proporcións, e o Obxectivo Específico de cada traballo (Obxectivo X)* que varía segundo a proposta, 

con puntuacións de 0 a 10. Deste xeito, tense un coñecemento específico das aptitudes e avances do alumno, non en cada trabal lo, se non 

nos puntos máis importantes do aprendizaxe. 

 Despois, a suma de cada un dos apartados, representa un porcentaxe da nota global do 2º trimestre.  

*Obxectivo X: variará en cada traballo, e depende dos distintos contidos aprendidos: Composición, Psicoloxía da Forma, Uso da Cor, 

Harmonías e Contraste, Volume Cromático, Perspectiva Cromática...  

 Técnica: É un 20%  da nota 

 Encaixado: É un 10%  da nota 

 Proporcións: É un 20%  da nota 



PD. Debuxo. Curso 2020-21.  IES de Sar. Debuxo Artístico I. 1º Bach. Artes  Páx ina 33 

 

 Obxectivo X (específico e diferente para cada traballo): É un 50%  da nota. 

 

Cualificación positiva: nota mínima de 5 

 

Cálculo da cualificación final: En aplicación da avaliación continua, mantense a cualificación obtida nesta terceira avaliación á que se lle 

sumarán o 10 %  da cualificación na primeira avaliación máis o 10 %  da cualificación obtida na segunda avaliación.  

 

Cualificación final = 3ªav + (1ªav x 0'10) + (2ªav x 0'10).    

Exemplo:  

Un alumno/a que obtivera as seguintes cualificacións:  

- 1ª avaliación 4  

- 2ª avaliación 5 

- 3ª avaliación 7 

Cualificación final: 7 + (4 x 0'10) + (5 x 0,10) = 7 + 0,4 + 0,5 = 7,9 = 8 

 

Serán valoradas á alza as puntuacións con 8 décimas ou máis nos aprobados. Exemplo: 5,8 = 6  /  7.8 = 8... 4,8 = 4  

 

O alumnado que non cumpra co requisito de ter entregado todos os traballos do curso será avaliado de 0 a 4 (outorgaráselle a cualificación 

mais preto da media, sen decimais). 

 

Avaliación Extraordinaria  

As condicións para a aplicación desta avaliación extraordinaria serán: 

Ter realizado e entregado todos os traballos do curso, pero que non acade o aprobado. 

Non superar no curso 18 faltas inxustificadas na materia. 

Non acadar no curso 30 faltas de asistencia (xustificadas e non xustificadas) na materia. 

No caso contrario (ter acadado 18 faltas inxustificadas ou 30 faltas en total ou deber traballos) o alumnado deberá optar pola convocatoria 

extraordinaria de setembro. 

Preténdese dar a oportunidade de acadar a aptitude na materia polo que o alumnado que aprobe por esta modalidade obterá unha 

cualificación máxima  de 5 puntos. 

Dous instrumentos de avaliación: 

- Exame gráfico. Este será unha proba onde o alumno terá que demostrar ter adquirido os coñecementos da materia coa realización 

dun exame práctico mediante a técnica do Debuxo de claroscuro, dunha composición de diversos elementos, naturais, artificiais e 

xeométricos. O exame constará de dúas partes, unha primeira de Debuxo Analítico do Encaixado da composición e unha segunda 

parte do Modulado das luces, sombras e texturas da mesma (Claroscuro). 

- Dosier:  Formado por diversos debuxos propostos ao rematar o curso que o alumno deberá realizar o longo do verán e presentalo 

antes de entrar ao exame. O dosier debe estar completo e cos debuxos debidamente numerados, ordenados e no formato e técnicas 

solicitadas.  

Para aprobar a materia nesta convocatoria, o alumnado deberá cumprir todos e cada uno dos seguintes requisitos: 

- Presentarse con puntualidade á convocatoria. 

- Presentar o dosier antes de facer o exame. 

- Obter unha cualificación de 5 como mínimo neste dosier. 

- Facer as dúas partes do exame e obter un mínimo de 5 na media das dúas partes. Evalúase a adquisición de destrezas básicas e 

garante que o Dosier é da súa autoría. 

Cálculo da cualificación:  

A cualificación será obtida por: 
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- (0,50 x nota do Exame) + (0,50 x nota do Dosier) 

- Exemplo: 

Nota do Exame 7 

Nota do Dosier 5 

(0,50 x 7) + (0,50 x 5) = 3,5 + 2,5 = 6 

O alumnado que non cumpra cos requisitos será avaliado de 0 a 4 outorgándoselle a cualificación máis preto da media, sen decimais. 

Cualificación positiva: nota mínima 4,8. Sempre que se teña cumprido con todos os criterios de promoción. 

Ponderación e redondeo: Serán valoradas á alza as puntuacións con 8 decimais ou mais: 5,8 = 6  /  5,7 = 5.  

 

Avaliación Inicial: 

Consta dunha proba de debuxo baseada nos indicadores de profundidade, onde o alumno amosará tanto a súa destreza manual como o seu 

coñecemento da tridimensionalidade no plano. 

 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación de pendentes:  

O Departamento de Debuxo de Debuxo adoptou a medida de que sexa o profesorado que está a impartir á materia de primeiro  o que estableza 

as tarefas que o alumnado debe realizar e avalíe o proceso educativo do alumno.  

Intrumentos de Avaliación: 

Dous instrumentos de avaliación: 

- Exame gráfico. Este será unha proba final, no mes de maio, onde o alumno terá que demostrar ter adquirido os coñecementos da 

materia coa realización dun exame práctico mediante a técnica do Debuxo de claroscuro, dunha composición de diversos elementos, 

naturais, artificiais e xeométricos. O exame constará de dúas partes, unha primeira de Debuxo Analítico do Encaixado da 

composición e unha segunda parte do Modulado das luces, sombras e texturas da mesma (Claroscuro). 

- Dosier:  Formado por diversos debuxos propostos ao comezo do curso que o alumno deberá realizar o longo do curso (acudindo a 

consultar dúbidas co profesor titular) e presentalo antes de entrar ao exame. O dosier debe estar completo e cos debuxos 

debidamente numerados, ordenados e no formato e técnicas solicitadas.  

Para aprobar a materia nesta convocatoria, o alumnado deberá cumprir todos e cada uno dos seguintes requisitos: 

- Presentarse con puntualidade á convocatoria. 

- Presentar o dosier antes de facer o exame. 

- Obter unha cualificación de 5 como mínimo neste dosier. 

- Facer as dúas partes do exame e obter un mínimo de 5 na media das dúas partes. Evalúase a adquisición de destrezas básicas e 

garante que o Dosier é da súa autoría. 

Cálculo da cualificación:  

A cualificación será obtida por: 

- (0,50 x nota do Exame) + (0,50 x nota do Dosier) 

- Exemplo: 

Nota do Exame 7 

Nota do Dosier 5 

(0,50 x 7) + (0,50 x 5) = 3,5 + 2,5 = 6 

O alumnado que non cumpra cos requisitos será avaliado de 0 a 4 outorgándoselle a cualificación máis preto da media, sen decimais. 

Cualificación positiva: nota mínima 4,8. Sempre que se teña cumprido con todos os criterios de promoción. 

Ponderación e redondeo: Serán valoradas á alza as puntuacións con 8 decimais ou mais: 5,8 = 6  /  5,7 = 5.  
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8. Medidas de atención á diversidade. 

 

Medidas ordinarias:   

Medidas ordinarias Organizativas 

Adecuación para algún alumno/a ou grupo da estrutura organizativa do centro e/ou da aula.  

Tempos diferenciados, horarios específicos, etc. 

Espazos diferenciados. 

Materiais e recursos didácticos diferenciados. 

Desdobramento de grupos. 

Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula. 

 

Medidas ordinarias  Curriculares 

Adaptacións metodolóxicas para algún alumno / grupo, como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais,  aprendizaxe por 

proxectos, etc. 

Adaptación dos tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a. 

Programas de reforzo para o alumnado que tivo promoción sen superar todas as materias. 

Programa específico para alumnado repetidor da materia. 

Aplicación personalizada dese programa específico para repetidores da materia. 

 

Medidas extraordinarias:   

Medidas  extraordinariasOrganizativas 

Alumnado que recibe apoio por parte do profesorado especialista en PT / AL. 

De ser o caso, grupos de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro). 

De ser o caso, grupos de adaptación da competencia curricular (alumnado estranxeiro). 

Outras medidas organizativas: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc. 

 

Medidas extraordinarias Curriculares 

Adaptacións curriculares na materia. 

De ser o caso, agrupamento flexible ou específico autorizado na materia. 

Alumnado con flexibilización na escolarización. 

Descrición do protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia os reforzos, apoios, adaptación, etc. (coordinación 

cos PT / AL / outro profesorado de apoio / profesorado do agrupamento / etc. 
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9. Elementos transversais. 

 

Nunha concepción integral da educación, a Educación moral e cívica son fundamentais para procurar que os alumnos adquiran 

comportamentos responsables na sociedade, cun respecto ás ideas e as crenzas dos demais, e especialmente no seu futuro desenvolvemento 

profesional. 

O carácter integral do currículo implica tamén a necesidade de incluír nas diferentes áreas elementos educativos imprescindib les para a 

formación dos cidadáns. Os ensinos transversais non están limitados a ningunha materia concreta, senón que afecta aos diferentes ámbitos da 

vida.  

 

Educación moral 

Entender como prioritario o cumprimento individual das normas estatais e autonómicas  como xeito de respectar e protexer  á sociedade e a 

democracia.  Moi necesario neste momento de pandemia e crise económica, onde a responsabilidade individual é o único xeito de  protección 

da colectividade. 

Manifestar una visión crítica, construtiva e aberta as novas ideas artísticas, técnicas e visuais, na resolución de problemas específicos de cada 

materia. 

Interpretar o coñecemento das distintas materias artísticas ou técnicas do departamento como material ao servizo da sociedade  e de seu 

desenrolo.  

Apreciar, respectar e axudar á conservación das diversas manifestacións culturais e artísticas e do noso patrimonio artístico: sensibilización a 

través dunha actitude crítica e reflexiva. 

Respecto polas persoas e as súas creacións.  

Respecto e aprecio por outras culturas e outros modos de expresión distintos do propio.  

Desenvolvemento da capacidade de análise crítico das imaxes grafico-plásticas, a partires de representacións figurativas e abstractas 

realizadas por diversos artistas destacados da Historia da Arte. 

 

Educación para a paz 

Desinhibición mediante a participación nas actividades do grupo, con aportacións persoais e con actitude favorable cara a exposición na aula 

dos propios traballos.  

Respectar e apreciar outros modos de expresión visuais e plásticos, distintos do propio e dos modos predominantes do entorno, superando 

estereotipos e convencionalismos, mantendo una actitude aberta e receptiva que permita aceptar con espontaneidade os diferentes modos de 

creación artística. 

Apreciar a linguaxe do Debuxo en xeral, do Deseño, da Imaxe, do Volume, etc., como medio de expresión e comunicación das diversas 

comunidades. 

Mostrar unha actitude flexible e aberta ante as opinións dos demais, no desenvolvemento do traballo en equipo ou no momento de resolver un 

problema en calquera das materias do departamento. 

Análise de imaxes que presenten situacións sociais inxustas. 

 

Educación para a saúde 

Coñecer as medidas hixiénico-sanitarias, tanto individuais como colectivas, para facer fronte á pandemia da COVID. 

Coñecer  e apreciar a importancia que ten no noso sistema inmunitario os hábitos saúdables como son un bó descanso (horas de soño), unha 

alimentación equilibrada (importancia do desayuno) e o uso dunha indumentaria acorde coa climatoloxía.  

Apreciar o feito de que protexer a nosa saúde é necesario para protexer a saúde pública, entendendo o risco que supón para os demais as 

nosas imprudencias e falta de coidado. 

Saber manter unha postura correcta e segura para o trazado de liñas e para a correcta manipulación das ferramentas.  

Saber manipular de xeito seguro produtos e materiais que poden supor un risco e adoptar as medidas de hixiene e seguridade necesarias en 
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cada caso. 

Apreciar a importancia de traballar en calquera ámbito de xeito ordenado, pulcro e preciso favorecendo a estabilidade  emocional e psíquica. 

Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como un medio de expresión e comunicación que contribúe a superar inhibic ións e, polo 

tanto, axuda ao benestar persoal. 

 

Educación ambiental e para o consumo 

Entender a responsabilidade que ten o ser humano na aparición da pandemia, coa falta de protección da natureza : deforestación, 

calentamento global e extinción de especies.  

Apreciar o feito de que coidar o hábitat, a biodiversidade  e a natureza, mediante a non xeración de lixo, a reciclaxe, un  consumo resposable e 

un gasto enerxético sostible, redunda  no benestar e a saúde do ser humano .  

Descubrir, apreciar e valorar a importancia da natureza e o medio ambiente, e colaborar na súa conservación mediante accións de reciclaxe e 

de consumo racional e coa elaboración de deseños e proxectos baseados en materiais reciclados e ecolóxicos.  

Apreciar a beleza da nosa contorna e saber interactuar con el desprezando o feismo. 

Descubrir, apreciar e valorar a importancia da natureza e o medio ambiente, e colaborar na súa conservación mediante accións de reciclaxe e 

de consumo racional e coa elaboración de deseños e proxectos. 

Desenvolver a capacidade de observación e percepción como medio para comprender as estruturas formais que nos rodean , en canto a 

formas, cores e texturas, percibindo as súas estruturas xeométricas e identificando na natureza e no seu entorno os elementos conceptuais do 

linguaxe plástico e visual: punto, liña, plano, cor e volume. 

Aprender a conservar e valorar na súa xusta medida os bens persoais, como é o caso dos instrumentos específicos de cada materia. 

Valorar os produtos de consumo con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional e equilibrada, tendo isto en conta á hora 

de seleccionar as actividades e os materiais para realizalas. 

Apreciar o desenvolvemento sostible mediante a reciclaxe de materiais, o deseño e consumo racional de obxectos.  

 

Educación para a igualdade entre sexos 

Reparto de tarefas non sexista e toma de conciencia da utilización de estereotipos visuais ou verbais.  

Interesarse por coñecer, respectar e valorar a opinión e a produción dos compañeiros e as compañeiras, independentemente do seu sexo e da 

súa aparencia. 

Colaborar con todas as persoas independentemente do seu sexo ou condición. 

Mostrar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razóns de sexo.  
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10. Actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento de Debuxo.  

 

O presente curso haberá que adaptar as actividades ás medidas sanitarias fomentando a información “en liña”.  

O grande traballo de adaptación das materias e das metodoloxías á nova realidade, impídenos saber qué vamos a realizar e qué ofertas vai  

haber para a realización de actividades.  

As medidas de distanciamento social e as ratios para agrupación de persoas non favorecen a realización de actividades tanto no interior como 

o exterior do Instituto. 

O mero feito de non saber se imos estar confinados e dado que as nosas materias precisan de presenza para desenvolver as destrezas e 

coñecementos prácticos, fai que non esteamos dispostos a que se usen as nosas horas de taller, en actividades doutros departamentos. 

 A maioría de actividades que levamos desenvolvendo: Master Class de Ilustración, Curso de iniciación á Pintura, Muralismo e Charla- 

Coloquio de estudos superiores artísticos  faciamolas en colaboración coa Concellería de Educación e o Departamento de Mocidade do Ilmo 

Concello de Santiago. Pero algunhas xa non puideron ser desenvolvidas o curso pasado, pese a ter todo o traballo feito, e entendemos que 

non van ser posibles neste. 

As outras actividades como son as exposicións de traballos do noso alumnado tanto nas instalacións do Instituto como nas de diversas 

institucións non poden realizarse fisicamente polas medidas hixiénicas derivadas da pandemia. 

Así pois, polo momento non temos propostas para realización de actividades no presente curso, en espera de ver a oferta cultural de que se 

dispoña. Semella que o xeito mais adecuado para a súa realización serían de xeito virtual:  

 

Conferencias:  

 Realización de Vídeo conferencias e debates “en liña”. 

 Vídeos explicativos. 

 Presentacións Power-Point. 

 

Visitas culturais: 

 Visitas virtual a exposicións ou museos. 

 

Exposicións do noso alumnado:  

 Usar métodos infográficos e páxinas web. 

 Establecer  presentacións en  bucle en dispositivos (pantallas, reproductores) na biblioteca ou espazos comúns. 
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11. Avaliación  do proceso do ensino e a práctica docente. 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
Indicadores de logro do proceso de ensino 

Apenas Suficiente 
Na 

maioría 
En alto 

grao 
O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado      

Conseguise crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

Conseguise motivar ao alumnado con propostas atraíntes     

Conseguiuse  mellorar as destrezas manuais propias da arte plástica     

Conseguiuse a participación activa do alumnado     

Conseguise provocar  no alumnado  a valoración da Estética dos traballos     

Conseguise o coñecemento das diferentes técnicas     

Conseguise xerar a autocrítica e a autonomía fronte as propias produccións     

Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

 

Indicadores de logro da práctica docente  

 
Indicadores de logro da práctica docente  Sempre A cotío 

As 
veces 

Nunca 

Fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

Ofrécense as explicacións individualizadas que precisa o alumnado.     

Consíguese un clima de aula que favorece o traballo     

A dinámica do grupo foi a adecuada favorecendo unha actitude proactiva..     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de asistencia     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de puntualidade     

Elabóranse probas e tarefas  adaptadas ás necesidades do alumnado.     

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas.     

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

Préstase atención aos elementos transversais.     

Coméntanse co alumnado as corrección das tarefas      

Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas e traballos.     

Atendese con prontitude as consultas das familias     
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12. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas.  

 

No presente curso variouse de maneira case total a Programación de Debuxo, adaptándoa aos puntos establecidos na lei e ás especificacións 

establecidas pola Inspección da programación anterior. O cambio é en profundidade, trátase dun novo documento cun deseño moi diferente e 

con decisións tomadas en abstracto, xa que o curso pasado non as puidemos valorar coa práctica debido o confinamento. Tamén son 

abstractas as decisión sobre algúns instrumentos de avaliación, dado que a maioría do profesorado estase aínda a formar no uso da Aula 

Virtual e Moddle e non pode establecer procedementos que aínda non aplicou de xeito práctico. 

 A revisión da programación didáctica debe ser realizada polo profesor da materia durante o curso, axustando  á práctica docente as decisións 

teóricas tomadas con antelación de xeito abstracto, facendo que cada vez se axuste mais  á realidade e non sexa un mero  documento 

burocrático. Terase en conta: 

 Desenvolvemento mensual da programación nas clases. 

 Adecuación da programación ás necesidades reais. 

 O profesorado conta co documento da Programación da súa materia, onde debería ir introducindo as modificacións pertinentes en canto a 

temporalización, instrumentos de avaliación etc de tal xeito que as reflexións do presente curso vaian mellorando e adaptando a Programación 

do vindeiro curso. 

As conclusións e valoracións plasmaranse na Memoria final xunto á valoración dos resultados obtidos, logros acadados e as dificultades 

atopadas, e teranse en conta á hora de realizar a programación do vindeiro curso. 

Entre os aspectos a ter en conta nesta avaliación, analizaranse fundamentalmente: 

 

Indicadores 

Revisión das programacións didácticas. ¿Realizaronse as modificacóns no documento?  

 
Adecuación da secuenciación e da temporalización  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 

□ No 

 
Adecuación do grao mínimo de consecución para cada 
estándar. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Vinculación de cada estándar a instrumentos de 
avaliación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 

Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 
□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 
□ No 

 

Adecuación da metodoloxía 
□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 
□ No 

 
Adecuación da avaliación inicial e as consecuencias da 

proba. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 

□ No 
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Adecuación do procedemento de acreditación de 
coñecementos previos  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 

Adecuación das pautas xerais establecidas para a 
avaliación continua 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 
□ No 

 

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
final.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 

 
□ No 

 
Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 

□ No 

 
Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación e 

seguimento de materias pendentes.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 

□ No 

 
Adecuación das medidas específicas de atención ao 
alumnado con NEAE. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares previstas. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 
 
□ No 

 
Grao de integración das T IC no desenvolvemento da 
materia. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 
 
□ No 

.  
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13. Marco Lexislativo. 

 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 

da calidade educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato 

(BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de a valiación da 

educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 29).  

 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centro s 

docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21) . 

 

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se  ditan 

instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato  nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 


