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1.1.    Introdución 

Presentamos dúas programacións didácticas. Unha onde se recollen os aspectos xerais e pro-
gramáticos referentes á lexislacion vixente e a outra onde se recollen aspectos máis pragmáticos, 
unidades didácticas, criterios de avaliación etc. 

1.1.1.     Relación do profesorado e disponibilidade horaria 

O Departamento de Plástica do ÍES Poeta Díaz Castro  está formado este curso 2019-2020 por 
Nuria Pena Figueruelo, profesora con destino definitivo  no centro e  Xefa de Departamento. Se 
realiza a coordinación fora de horario lectivo porque non disponemos de hora de reunión 
semanal. Asimesmo, acordouse dende o Departameno participar no proxecto de mellotra 
educativa de Comprensión Escrita e Exposición Orais, coma xa se ven facendo otros anos. 
O departamento tamén participa este curso no Proxecto Deportivo de Centro e tamén no 
Club de Letras. Asimesmo, participamos este curso tamén no Programa Piale, de formación 
de profesorado das sección bilingües.  
 

Horas do Departamento n° grupos hor./grup totais 
1° ESO Ed. Plástica 2 2 4 

3o ESO Ed. Plástica 2 2 4 

4o ESO Ed. Plástica 1 3 3 

2o BACH. Debuxo Técnico II  1 4 4 

Titoría 1º E.S.O. 1 2 2 
Pendientes 0 0 0 

Totais   17 h. 

1.1.2.     Reparto dos grupos 
 
  Dna. Nuria Pena Figueruelo 
 

Materia Curso n° grupos hor./grup Totais 
Ed. Plástica 1° ESO 1 2 2 

Ed. Pástica 3o ESO 1 2 2 

Ed. Pástica 3o ESO BIL 3 2 2 

Ed. Plástica 4o ESO BIL 1 3 3 

Debuxo T. II  2o BACH 1 4 4 

Titoría 1º 1º E.S.O. 1 2 2 
Totais    17 h. 
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1.1.3.     Aula de Educación Plástica e aula de Debuxo 
Técnico 

A regulación dos aspectos técnicos relacionados eos requisitos que 
deben reunir as instala-cións docentes, está establecido no Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico de 
Edificación, fixando, entre outros requisitos, unha ocupación 1,5 metros 
cadrados por persoa ñas aulas, e 5 metros cadrados por persoa nos 
espazos diferentes ás aulas como laboratorios, talleres, ximnasios, salas 
de debuxo, etc. 

No caso deste departamento, contamos  con dúas aulas situadas na 
pranta baixa. Temos unha aula para Plástica e debuxo técnico con 
mesas e mobiliario específico e outra aula con caballetes para a materia 
de Técnicas deb Expresión Graficoplástica que tamén empregamos en 
proxectos puntuais, como murais, escenarios, montaxes e preparación 
de exposicións, etc. 

1.1.4. Material de Departamento 

- Libros de técnicas de pintura, grabado e escultura, así como libros 
de consulta nos armarios 
das aulas de Plástica. 

- Cabaletes de pintura e escultura. 

- Tórculo de Gravado e material propio de gravado. 

- Modelos de yeso para debuxo. 

- Ordenadores. 

- En Io ESO, contamos co PROXECTO ABALAR. 

- Películas na Biblioteca recomendadas...que versan sobre artistas 
da pintura, escultura e 
arquitectura. 

- Fotocopias. 

- Material de pizarra para Debuxo Técnico. 

- Material propio para pintar, debuxar, de reciclaxe (periódicos, 
revistas) para collage, barro 
para modelar e para debuxo técnico. 

- Outros materiais. 

- Forno de cerámica 

- Ordenadort portátil 

- Material funxible para cada alumno: témperas, lápices ce cores, 
compases, rotuladores, e diversos materiais de xeito que o alumnado 
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soamente ten que traer a aula láminas de debuxo. O resto do material 
se lles proporciona dende o departamento. 

- Proxector 

- Pantalla dixital 

- Material para traballar pastel, acuarela, barro, acrícilos, óleos, 
carboncillo, sanguina, pintura mural. 

- Películas e documentais específicos de temas relacionados coa 
materia: arte, animación, técnicas pictóricas, etc. 

- Blog de aula: http://plasticaguitiriz.tumblr.com/,así onde se 
publican referencias, consultas, tarefas, material de aula, que os 
rapaces poden consultar sempre que o necesiten. 

 

1.1.5. Libros de texto 

3o E.S.O. Como libro de consulta, temos: Educación Plástica e 
Visual de Isabel Rodríguez, Inmaculada Soler e Eva Diez, da editorial 
S.M. (Galego).  Non hai libro de texto obrigatorio. Ademáis, os 
alumnos disponen na propia aula  de libros de 3º de E.S.O. de moitas 
editoriais diferentes para consulta na propia aula e para préstamo para 
casa no caso de ser necesario. .  Ademáis, os alumnos disponen na 
propia aula  de libros de 3º de E.S.O. de moitas editoriais diferentes 
para consulta na propia aula e para préstamo para casa no caso de ser 
necesario.Alguhnas das editoriais  dispoñoblies neste nivel educativo na 
propia aula son: Mc Graw Hill, Santillana, Edelvives, Baia Edicións, 
Casals, Editex, etc. Na aula disponemos de libros de Mc Grawhill 
doutos anos en número suficiente para un grupo de uns 25 alumnos para 
traballos e consultas puntuais.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3º E.S.O.  Educación Plástica e Visual.       I.E.S POETA DÍAZ CASTRO  
2019-2020 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte I 

Educación Plástica, Visual e 
Audiovisual 
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1.2. Introdución 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na 
educación primaria na área de Educación Artística. A parte destinada á educación plástica xa 
anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as denominacións de Edu-
cación audiovisual, Debuxo técnico e Expresión artística. 

Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estruturase en tres bloques: Expresión plástica, 
Comunicación audiovisual e Debuxo técnico. En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura 
a materia son: Expresión plástica, Debuxo técnico, Fundamentos do deseño e Linguaxe audiovi-
sual e multimedia. 

O bloque de Expresión plástica experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendi-
zaxe do proceso de creación. Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación 
de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, 
tanto propios coma colectivos. Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal 
se realiza a análise crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das 
tecnoloxias da información e da comunicación aplicadas á imaxe. 

No bloque titulado Debuxo técnico trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas 
xeométricas e sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de proble-
mas e á realización de désenos. 

No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos, in-
corpórase o bloque de Fundamentos do deseño, que vai permitir o coñecemento dos fundamentos 
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do deseño ñas súas diferentes áreas, desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os coñece-
mentos adquiridos no resto de bloques. 

O noso departamento o que fixo xa na etapa anterior á reforma actual -Decreto 86/2015, 
do 25 de xuño-, debido sobre todo ao pouco tempo dedicado á materia (2 horas) tanto en 
primeiro como en terceiro da ESO e, á relación con outros departamentos como Matemáticas ou 
Tecnoloxía, foi agrupar os Bloques quedando da seguinte forma: 
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1.3.    3o de ESO 

Agrupamos os bloques de Debuxo técnico dos cursos primeiro e terceiro, que impartimos de 
xeito moito máis extenso neste curso. 

1.3.1.     Bloque 1. Debuxo Técnico 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B3.1. Elementos xeométri-
cos fundamentáis: punto, 
liña e direccións. Posicións 
relativas entre rectas: para-
lelas, cortantes e perpendi-
culares. 

B3.1. Comprender e em-
pregar os conceptos espa-
ciáis do punto, a liña e o 
plano, 

B3.1.1. Trazar as rectas que pasan 
por cada par de puntos, usando a 
regra, e resaltar o triangulo que se 
forma. 

B3.2. Manexo da escuadra e 
cartabón para o trazado de 
paralelas, perpendiculares e 
rectas a 45° 

B3.2.Construir distintos tipo 
de rectas, utilizando a 
escuadra e o cartabón des-
pois de repasar previamente 
estes conceptos. 

B3.2.1. Trazar rectas paralelas, 
transversais e perpendiculares a 
outras dadas, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra e 
cartabón con suficiente precisión. 

B3.3. Circunferencia e cír-
culo. A circunferencia como 
lugar xeométrico básico no 
plano. 

B3.3. Coñecer con fluidez 
os conceptos de circunfe-
rencia, círculo e arco. 

B3.3.1. Construir unha circunfe-
rencia lobulada de seis elementos, 
utilizando o compás. 

B3.4. Manexo do compás. 
Dividir a circunferencia en 
dous, catro, seis, ou oi-to 
partes iguais, usando o 
compás. Realizar motivos 
decorativos co manexo do 
compás. 

B3.4. Utilizar o compás, 
realizando exercicios varia-
dos para familiarizarse con 
esta ferramenta 

B3.4.1. Dividir a circunferencia 
en seis partes iguais, usando o 
compás, e debuxar coa regra o 
hexágono regular e o triangulo 
equilátero que se posibilita. 

B3.5.   Ángulos.   Clasifica-
ción de ángulos y posicións 
relativas. B3.6. Trazado de 
ángulos con escuadra e 
cartabón. 

B3.5. Comprender o con-
cepto de ángulo e bisectriz e 
a clasificación de ángulos 
agudos, rectos e obtusos. 

B3.5.1.Identificar os ángulos de 
30°, 45°, 60° e 90° na escuadra e 
no cartabón. 

B3.6. Realizar operacións 
con ángulos. Medidas an-
gulares. Transporte de me-
didas angulares. 

B3.6. Estudar a suma e a 
resta de ángulos, e com-
prender a forma de medi-los. 

B3.6.1. Sumar e restar ángulos 
con regra e compás. 

B3.7. Bisectriz de un ángulo. 
A bisectriz como lugar 
xeométrico básico no plano. 

B3.7. Estudar o concepto 
de bisectriz e o seu proceso 
de construción. 

B3.7.1. Construir a bisectriz dun 
ángulo calquera, con regra e 
compás. 

(continua na páxina seguinte...) 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B3.8. Concepto de medida. 
Operacións con segmentos 
coa axuda da regra ou 
compás. 

B3.8. Diferenciar cla-
ramente entre recta e 
segmento tomando medidas 
de segmentos coa regra ou 
compás. 

B3.8.1. Sumar ou restar segmen-
tos, sobre unha recta, medindo 
coa regra ou utilizando o compás. 

B3.9. Mediatriz dun seg-
mento. A mediatriz como 
lugar xeométrico básico no 
plano. 

B3.9. Trazar a mediatriz 
dun segmento utilizando 
compás e regra, e tamén 
utilizando regra, escuadra e 
cartabón. 

B3.9.1. Trazar a mediatriz dun 
segmento utilizando regra, escua-
dra e cartabón. 

B3.10. Teorema de Thales. 
Aplicacións do teorema para 
dividir un segmento en 
partes iguais e para escala 
dun polígono. 

B3.10. Estudar as 
aplicacións do teorema de 
Thales. 

B3.10.1. Dividir un segmento en 
partes iguais, aplicando o teore-
ma de Thales. B3.10.2. Escalar un 
polígono utilizando o teorema de 
Thales. 

B3.ll. Lugares xeométri-
cos fundamentáis. Circun-
ferencia, mediatriz, bisectriz 
e mediana. 

B3.ll. Coñecer lugares 
xeomét ricos e definilos. 

B3.11.1. Explicar verbalmente o 
por escrito, os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisector, circunferen-
cia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). 

B3.12. Triángulos. Clasifi-
cación dos triángulos en 
función dos seus lados e dos 
seus ángulos. Propiedade 
fundamental dos triángulos. 

B3.12. Comprender a cla-
sificación dos triángulos en 
función dos seus lados e dos 
seus ángulos. 

B3.11.2. Clasificar calquera 
triangulo, observando os seus 
lados e os seus ángulos. 

B3.13. Construción de 
triángulos 

B3.13. Construir triángulos 
coñecendo tres dos seus 
datos (lados ou ángulos). 

B13.3.1. Construir un triangulo 
coñecendo dous lados e un ángulo, 
ou dous ángulos e un lado, ou os 
seus tres lados, utilizando co-
rrectamente as ferramentas. 

B3.14. Liñas e puntos no-
tables dos triángulos. Altu-
ras, medianas, bisectrices e 
mediatrices dos triángulos. 

B3.14. Analizar as propie-
dades de puntos e rectas 
característicos dun triangulo 

B3.14.1. Determinar o baricentro, 
o incentro ou o circuncentro de 
calquera triangulo, construin-do 
previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices co-
rrespondentes. 

B3.15.Triangulo rectángulo: 
características e construción 
dun. 

B3.15. Coñecer as propie-
dades xeometricas e ma-
temáticas dos triángulos 
rectángulos, e aplicalas con 
propiedade a construción 
destas. 

B 3.15.1. Debuxa un triangulo 
rectángulo coñecendo a hipote-
nusa e un cateto. 
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Continuación: Bloque 1. Debuxo Técnico 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B3.16. Cuadriláteros: clasi-
ficación e propiedades 

B3.16. Coñecer os tipos de 
cuadriláteros 

B3.16.1. Clasifica correctamente 
calquera cuadrilátero. 

B3.17. Construción de cua-
driláteros. 

B3.17. Executar as cons-
trucións máis habituáis de 
paralelogramos. 

B3.17.1. Construir calquera pa-
ralelogramo coñecendo dous lados 
consecutivos e unha diagonal. 

B3.18. Polígonos. Polígonos 
regulares e irregulares. 
Clasificación dos polígonos. 

B3.18. Clasificar os polígo-
nos en función dos seus la-
dos, recoñecendo os regula-
res e os irregulares. 

B3.18.1. Clasificar correctamente 
calquera polígono de tres a cinco 
lados, diferenciando claramente se 
é regular ou irregular. 

B3.19. Construción de 
polígonos regulares inscritos 
nunha circunferencia. 

B3.19. Estudar a constru-
ción dos polígonos regulares 
inscritos na circunferencia. 

B3.19.1. Constrúe correctamente 
polígonos regulares da ata cinco 
lados, inscritos nunha circun-
ferencia. 

 

1.3.2.    Bloque 1.2. Debuxo Técnico 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B3.20. Polígonos. Polígonos 
regulares e irregulares. 
Clasificación dos polígonos. 

B3.20. Clasificar os polígo-
nos en función dos seus la-
dos, recoñecendo os regula-
res e os irregulares. 

B3.20.1. Clasificar correctamente 
calquera polígono de tres a cinco 
lados, diferenciando claramente se 
e regular ou irregular. 

B3.21. Construción de 
polígonos regulares dado 
el lado. 

B3.21. Estudar a constru-
ción de polígonos regulares 
coñecendo o lado. 

B3.21.1. Construir correctamente 
polígonos regulares de ata cinco 
lados, coñecendo o lado. 

B3.22. Tanxencias e 
enlaces. Propiedades e 
consideracións xeométricas 
das tanxencias. 

B3.22. Comprender as 
condicións dos centros e as 
rectas tanxentes en distintos 
casos de tanxencias e 
enlaces. 

B3.22.1.  resolver  correctamente 
casos de tanxencia entre circun-
ferencias e rectas, utilizando ade-
cuadamente as ferramentas. 
B3.22.2.  resolver  correctamente 
os casos de tanxencia entre cir-
cunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

B3.23. Tanxencias e enlaces 
en curvas técnicas: óvalos e 
ovoides. 

B3.23. Comprender a cons-
truion do ovalo e do ovoide   
básicos,   aplicando   as 
propiedades das tanxencias 
entre circunferencias. 

B3.23.1. Construir correctamente 
un ovalo regular, coñecendo o 
diámetro maior. 

(continua na páxina seguinte...) 
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Continuación: Bloque 1.2. Debuxo Técnico 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B3.24. Propiedades e ca-
racterísticas das tanxen-
cias en óvalos e ovoides. 

B3.24. Analizar e estudar as 
propiedades das tanxen-cias 
nos óvalos e nos ovoides. 

B2.24.1. Construir varios tipos 
de óvalos e ovoides, segundo os 
diámetros coñecidos. 

B3.25. Enlaces en curvas 
técnicas. Espiráis: propie-
dades e características. 

B3.25. Aplicar as condi-
cións sa tanxencias e enlaces 
para construir espiráis de 
dous, tres, catro e cinco 
centros. 

B3.25.1. Executar deseño apli-
cando repeticións, xiros e si-
metrías de módulos. 

B3.26.   Redes   modulares: 
cadrada e triangular. B3.27.    
Concepto   de   simetría, 
xiro e translación 
aplicando as composicións 
modulares. 

B3.26. Estudar os 
conceptos de simetrías, 
xiros e translacións 
aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 

B3.26.1. Executar désenos 
aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 

B3.28. Representación ob-
xectiva de sólidos. Introdu-
ción aos sistemas de medida 
e sistemas perspectivos. 
Vistas diédricas dun sólido. 

B3.28. Comprender o con-
cepto de proxección e aplí-
calo ao debuxo das vistas 
de obxectos, con coñece-
mento da utilidade das 
anotacións, practicando so-
bre as tres vistas de ob-
xectos sinxelos e partindo 
da análise das súas vistas 
principáis. 

B3.28.1. Debuxar correctamente 
as vistas principáis de volumes 
frecuentes, identificando as tres 
proxeccións dos seus vértices a as 
súas arestas. 

B3.29. Introdución as axo-
nometrías e as súas carac-
terísticas. Axonometría ca-
baleira aplicada a volumes 
sinxelos. 

B3.29. Comprender e prac-
ticar o procedemento da 
perspectiva cabaleira apli-
cada a volumes elementáis. 

B3:29.1. Construir perspectivas 
cabaleiras de prismas e cilindros 
simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos. 

B3.30. Axonometría iso-
métrica aplicada a volumes 
sinxelos. 

B3.30. Comprender e 
practicar os procesos de 
construción de perspectivas 
isométricas de volumes 
sinxelos. 

B3.30.1. Realizar perspectivas 
isométricas de volumes sinxelos, 
utilizando correctamente a es-
cuadra e o cartabón para o tra-
zado de paralelas. 

 

1.3.3.     Bloque 2. Expresión plástica 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B 1.1.Elementos configura-
tivos da imaxe: punto, liña e 
plano. B1.2 Identificar os 
elementos configuradores da 
imaxe. 

Bl.l. Identificar os 
elementos configuradores 
da imaxe. 

B 1.1.1.Identificar e valorar a 
importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e 
escrito imaxes e producións 
gráfico plásticas propias e alleas. 
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Continuación: Bloque 2. Expresión plástica 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B1.3. 0 punto como o ele-
mento máis sinxelo na co-
municación visual. 
B1.4.Posibilidades gráficas e 
expresivas da liña en re-
lación ao seu trazado, o seu 
grosor ou a súa velocidade 
B1.5.  Calidades do plano 
como elemento compositivo 
e como construtor de vo-
lume. 

B1.2. Experimentar coas 
variacións formáis do 
punto, o plano e a liña 

Bl.2.1.Analizar os ritmos lineáis 
mediante a observación de ele-
mentos   orgánicos   na   paisaxe, 
nos obxectos e en composicións 
artísticas,   empregándoos   como 
inspiración en creacións gráfico-
plásticas. Bl.2.2.Experimentar co 
punto, a liña e o plano co concepto 
de ritmo, aplicándoos de forma 
libre e espontánea. 
Bl.2.3.Experimentar co valor ex-
presivo da liña e o punto e as 
súas  posibilidades  tonais,   apli-
cando distintos graos de dureza, 
distintas posicións do lapis de 
grafito ou de cor, en composi-
cións a man alzada, estruturadas 
xeometricamente ou mais libres e 
espontánea. 

B1.6. Elementos de expre-
sión plástica: liña, textura e 
cor. 

B1.3.   Expresar   emocións 
utilizando    distintos    ele-
mentos    configurativos    e 
recursos     gráficos:     liña, 
puntos,    cores,    texturas, 
claroscuros, etc. 

Realizar composicións que trans-
mitan   emocións   básicas    (cal-
ma,   violencia,   liberdade,   opre-
sión, alegría, tristura, etc.) utili-
zando diversos recursos gráficos 
en cada caso (claroscuro, liñas, 
puntos, texturas, cores, etc.). 

B1.7. Composición: 
elementos. 
B1.8. 0 ritmo na 
composición. 

B1.7.Identificar e aplicar os 
conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo en 
composicións básicas 

Analizar,   identificar  e  explicar 
oralmente, por escrito e gráfica-
mente,  o esquema compositivo 
básico de obras de arte e obras 
propias, atendendo aos conceptos 
de equilibrio, proporción e ritmo. 
Realizar   composicións    básicas 
con diferentes técnicas segundo 
as propostas establecidas por es-
crito. Realizar  composicións   
modulares con diferentes 
procedemen-tos  gráfico-plásticos  
en   aplica-cións ao deseño textil, 
ornamental, arquitectónico ou 
decorativo. Representar  obxectos   
illados  e agrupados   do   natural   
ou   do ámbito inmediato. 

Continuación: Bloque 2. Expresión plástica 
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Continuación: Bloque 1. Expresión plástica 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B1.9. A cor coma fenómeno 
físico e visual. Mestura aditiva 
e mestura subtractiva. B1.10. 
Circulo cromático. Cores 
complementarias 
B 1.1.1. Texturas naturais e 
artificiáis. Capacidade ex-
presiva das texturas. 
 

B1.5. Experimentar coas 
cores primarias e secun-
darias. 
 

B1.6. Transcripcion de tex-
turas táctiles a texturas vi-
suais mediante as técnicas de 
frottage, utilizándoas en 
composicións abstractas ou 
figurativas. 

 

Experimentar coas cores primarias 
e secundarias, estudando a síntese 
aditiva e subtractiva e as cores 
complementarias. 

Transcrición de texturas táctiles a 
texturas visuais mediante as 
técnicas de frottage, utilizándoas 
en composicións abstractas ou fi-
gurativas. 
 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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B1.12. Materiais e técnicas 
de debuxo e pintura. 
Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas  

B1.7. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: 
tempera, lapis de grafito e 
de cor; colaxe. 

 

Utilizar con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. Utilizar o 
lapis de grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas. 
Experimentar coas temperas 
aplicando a técnica de diferentes 
formas, valorando as posibilidades 
expresivas segundo o grao de 
opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. Utilizar o 
papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pre-
gando, creando texturas visuais e 
táctiles, para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridi-
mensionais. 
Crear co papel formas abstractas 
e figurativas compondoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 
Aproveitar materiais reciclados 
para a elaboración de obras de 
forma responsable co medio e 
aproveitando as súas calidades 
gráfico-plásticas. Manter o seu 
espazo e traballo e o seu material 
en perfecto orde e estado, e 
achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 

 
 
Criterios de avaliación 

B1.5. Experimentar coas cores primarias e secundarias. 

B1.6. Transcripcion de texturas táctiles a texturas vi-suais mediante as técnicas de frottage, 
utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas. 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas 
e mixtas: tempera, lapis de grafito e de cor; colaxe. 

 
Estándares de aprendizaxe 

Experimentar coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as 
cores complementarias. 
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Transcrición de texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas 
en composicións abstractas ou figurativas. 

Utilizar con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. Utilizar o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas. Experimentar coas temperas aplicando a técnica de diferentes formas, 
valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. Utilizar o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridi-
mensionais. 
Crear co papel formas abstractas e figurativas compondoas con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 
Aproveitar materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio e 
aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. Manter o seu espazo e traballo e o seu material 
en perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

1.3.4.     Bloque 3. Comunicación audiovisual 

Bloque 3. Comunicación audiovisual 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
B2.1. Imaxe e comunica-
ción visual. Iconicidade. 
Graos de iconicidade. 
Imaxe figurativa e imaxe 
abstracta. 

B2.1. Recoñecer os graos 
de iconicidade en imaxes 
presentes no ámbito 
comunicativo. 

Diferenciar as imaxes figurativas 
das abstractas. Recoñecer graos 
de iconicidade unha serie de 
imaxes. Crear imaxes con 
distintos graos de  iconicidade  
baseándose  nun mesmo tema. 

B2.2. Comunicación visual. 
Símbolos e iconas. 

B2.2. Distinguir e crear 
tipos de imaxes segundo a 
súa relación significante-
significado: símbolos e ico-
nas. 

Distinguir símbolos de iconas. 
Deseñar símbolos e iconas. 

B2.3.  0 cómic:  medio de 
expresión.    Linguaxe    do 
cómic. 

B2.3.   Analizar  e  realizar 
cómics aplicando os recur-
sos adecuadamente. 

Deseñar un cómic utilizando ade-
cuadamente viñetas e lendas, glo-
bos, liñas cinéticas e onomato-
peas. 

B2.4. Comunicación visual: 
características e elementos 
que interveñen nela. 

B2.4. Diferenciar e anali-
zar os elementos que inter-
veñen nun acto de comuni-
cación 

Identificar e analizar os elementos 
que interveñen en actos de co-
municación visual. 

B2.5. Funcións das 
mensaxes na comunicación 
visual e audiovisual. 

B2.5. Recoñecer as funcións 
da comunicación. 

Identificar e analizar os elementos 
que interveñen en actos de co-
municación visual. Distinguir a 
función ou funcións que 
predominan en mensaxes vi-suais 
e audiovisuais. 
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1.3.5.     Programación 3o da ESO 

Bloque I. Debuxo Técnico: 

1. Construcions gráficas fundamentáis: 

a) O punto, a liña e o plano. 
b) A circunferencia: Manexo do compás. 

c) Perpendicularidade e paralelismo: 

1) Mediatriz dun segmento 

2) Perpendicular a semirrecta por un de seus extremos 

3) Perpendicular a unha recta por un punto da mesma 

4) Perpendicular a unha recta por un punto exterior déla 

5) Trazar por un punto exterior dado unha recta paralela 

6) trazar a paralela a unha recta a unha distancia dada 

d) Teorema de Thales: 

1) División dun segmento en partes proporcionáis ás dimensións doutros segmentos. 

2) División en partes iguais 

e) Manexo da escuadra e o cartabón: 

1) Trazado de paralelas e perpendiculares 

2) Trazado de ángulos con escuadra e cartabón 

/) Sistemas de coordenadas: 

1) Sistema de coordenadas rectangulares 
2) Sistema de coordenadas polares. 

3) Practicando con Geogebra. 

2. Ángulos 

a) Tipos de ángulos. 

6) Construción dun ángulo igual a outro. 

c) Suma e diferencia de ángulos. 

d) Bisectriz dun ángulo. 

e) Dadas dúas rectas que se cortan fóra dos límites do debuxo, trazar a bisectriz do 
ángulo que forman. 

/) División dun ángulo recto en tres partes iguais. 

g) Lámina 

3. Polígonos 

a) Triángulos: 

1) Definición 

2) Propiedades 

3) Clasificación 
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4) Rectas e puntos notables 

5) Práctica con Geogebra 

b) Cuadriláteros: 

1) Definición 

2) Propiedades 

3) Clasificación 

c) Polígonos regulares: 
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1) Definición 
2) Propiedades 
3) Clasificación 
4) Liñas notables 
5) Práctica con Geogebra 
6) Lámina 

4. Tanxencias e enlaces: 

a) Tanxencias: 

1) Trazado de rectas tanxentes 
2) Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas concorrentes. 
3) Circunferencias de raio coñecido tanxente a outra e a unha recta dada. 

4) Lámina 

6) Enlaces: 

1) Enlazar varios puntos non alineados mediante arcos de circunferencia, coñecendo 
o radio dun dos arcos. 

2) Lámina 

c) Exercicio 

5. Curvas técnicas: 

a) Volutas y espiráis 

6) Óvalos e ovoides 

c) Lamina 

d) Practica con Geogebra: Espiráis 

6. Igualdade, semellanza e escalas: 

a) Igualdade: Construcion dunha figura igual a outra por coordenadas. 

b) Semellanza: Construcion dunha figura igual a outra por semellanza. 

c) Lámina 

d) Escalas: 
 

1) Clases de escalas 
2) Construcion de escalas 
3) Lámina 
4) Redes modulares: Mosaicos Nazaríes 
5) Lámina 

 

7. Sistemas de representación: 

8. Introdución as axonometrías: 
 

a) Axonometría Isométrica 

b) Lámina 

c) Axonometría Cabaleira 

d) Lámina 
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Bloque 2. Expresión Plástica 

1. O punto como o elemento máis sinxelo na comunicación visual. Posibilidades gráficas e 
expresivas da liña en relación ao seu trazado, o seu grosor ou a súa velocidade. O plano 
como elemento compositivo e como construtor de volume. 

a) Identificar e valorar a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito 
oral e escrito imaxes e producións gráfico plásticas propias e alleas. 

6) Experimentar co valor expresivo da liña e o punto e as súas posibilidades tonais, 

en composicións a man alzada, estruturadas xeometricamente ou mais libres e es-
pontáneas. 

2. Elementos de expresión plástica: liña, textura e cor. 

a) Realizar composicións que transmitan emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 
opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

3. Composición: elementos. O ritmo na composición 

a) Analizar, identificar e explicar oralmente, por escrito e gráficamente, o esquema com 
positivo básico de obras de arte e obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo. 

b) realizar composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas estableci 
das por escrito. 

c) Composición modulares. 

d) Representar obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito inmediato. 

4. A cor coma fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e mestura subtractiva. Circulo 
cromático. Cores complementarias. 

a) Experimentar coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e sub-
tractiva e as cores complementarias. 

5. Texturas naturais e artificiáis. Capacidade expresiva das texturas. 

a) Composicións abstractas ou figurativas a base de texturas utilizando a técnica do 
frottage 

6. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas plásticas secas, húmidas e mixtas: 

a) Composicións abstractas e figurativas mediante o lapis de grafito e de cor. 

b) Experimentar cunha técnica húmida de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos,..) 

c) Aproveitamento de materiais reciclados. 
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Bloque 3. Comunicación audiovisual 

1. Imaxe e comunicación. Iconicidade. Imaxe figurativa e imaxe abstracta. 

a) Deseñar composicións con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

2. Comunicación visual. Símbolos e iconas. Características e elementos que interveñen nela. 
Funcións das mensaxes na comunicación visual e audiovisual. 

a) Distinguir símbolos de iconas. 

b) Deseñar símbolos e iconas. 

c) Identificar e analizar os elementos que interveñen en actos de comunicación visual. 

3. O cómic: medio de expresión. Linguaxe do cómic. 

a) Deseñar un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas 
e onomatopeas. 
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1.3.6.     Instrumentos de avaliación: Como cualificamos o traballo do alumno 

1. Os procedementos para a avaliación serán os seguintes: 

- Probas escritas. 

- Observación sistemática. 

- Produción dos alumnos: Traballos individuáis (láminas) realizados na clase. 

2. Os instrumentos da avaliación serán: 

- As propias producións dos alumnos: Probas escritas e traballos dos alumnos. 

- O caderno do profesor no que se recollerán os resultados da observación diaria na 
aula. 

3. Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 

a) A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas 
polo alumno nos seguintes apartados, de acordó coa ponderación proposta para cada 
un deles: 

 

Apartados Instrumentos de avaliación Observacións Ponderacións 
A Traballos    dos    alumnos, 

láminas  e  bocexos,   reali-
zados na aula e recollidos 
nunha carpeta. 

Cada lámina valoraranse de 0 
a 10 puntos, podendo ex-
presarse ata 1 decimal. Cada 
proba valorarase de 0 a 10 
puntos, podendo expresarse 
ata 1 decimal. A nota deste 
apartado será a media das 
cualificacións obtidas ñas 
distintas probas. 

100% 

B Probas escritas (exames) Cada lámina valoraranse de 0 
a 10 puntos, podendo ex-
presarse ata 1 decimal. Cada 
proba valorarase de 0 a 10 
puntos, podendo expresarse 
ata 1 decimal. A nota deste 
apartado será a media das 
cualificacións obtidas ñas 
distintas probas 

100% 

C Caderno do profesor, cadro 
de observación e rexistro de 
incidencias da actitude do 
alumno na aula. 

0 profesor valorará  con 0,250 
puntos ao longo de cada ava-
liación os seguintes aspectos: 
material, atención, par-
ticipación e traballo na clase. 

+/- Bx(0,25) 
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D Puntualidade nas entregas. O profesor valorará a 
puntualidade das entregas e o 
respeto aos prazos de traballo. 

+/- Bx(0,25) 

 
 
 

 
E 

Traballos voluntarios Suman a nota final da 
avaliación 

+0,5X 

6) A valoración do apartado A, realizarase do seguinte xeito: 

■ Puntualidade (dentro de prazo) +/- Bx(0,25) 

■ Presentación +/- Bx(0,25). 
■ Contidos 100%. 

■ Positivos/negativos +/- 0,25 
 

c) A valoración do apartado B, realizarase do seguinte xeito: Cada alumno disporá da 
posibilidade de acumular positivos ou negativos   por trimestre que se irán reducindo  ou 
aumentando en función das faltas de material,de atención, de participación e de traballo 
na clase. Cada positivo conta 0,25 puntos máis ao final da avaliación e cada negativo 
0,25 puntos menos ao final da avaliación. Mediante iniciativas, comportamento, 
participación, etc os alumnos poden subir a media dos traballos.  Tanto a valoración do 
apartado A como a do apartado B contan o mesmo. Se fai a media conxunta de traballos 
e probas escritas, de xeito que cada proba escrita conta como un traballo máis. 

d) A valoración do apartado E sumará 0,5 puntos de cara ao fonal de avaliación  

e) En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre 
indicarase en cifras, podendo expresarse ata un decimal, e obterase do seguinte xeito: 

Cualificación = Apartado A + Apartado B + Apartado Cx +/- Bx(0,25)+ 
Apartado Dx+/- Bx(0,25)+ Apartado E x +/- Bx(0,25) 

4. Cualificación da Avaliación. 

A cualificación obtida en cada trimestre, redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se 
asimilará ao enteiro superior se o seu valor e 0,5 ou superior e ao anterior nos restantes casos, sen 
prexuízo que a nota mínima será de 1 punto. Así, a unha cualificación trimestral de 4,5 
corresponderalle 5; a unha cualificación trimestral de 4,4 corresponderalle unha cualificación de 
4. 

5. Probas de recuperación: O alumnado que, ñas avaliacións obteña unha cualificación de 1, 
2, 3 ou 4 puntos, deberá realizar a correspondente proba de recuperación. Esta proba de 
recuperación farase en xuño e consistirá nunha proba escrita práctica das avaliacións non 
superadas e valoraranse de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata un decimal e representará 
o 70 

6.  Modificación da nota por medio de positivos ou negativos. Teranse sempre en conta a posibilidade de 
sumar positivos pou negativos a nota da avaliación final. Cada positivo conta 0,25 na nota final. 

7. Criterios para determinar a cualificación final. 
 

a) Avaliación final ordinaria do mes de xuño. A cualificación final será a media das 
tres avaliacións trimestrais. Co carácter xeral, para superar a materia requirirase a 
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superación das tres avaliacións na nota media das tres, despois de efectuado, no seu 
caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual o superior a 5 puntos. 

 

b)  Avaliación final extraordinaria do mes de setembro. Os alumnos que no superen a 
materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no mesde 
setembro nas datas establecidas ao efecto, que será cualificada de 0 a 10, podendo 
expresarse ata 1 decimal, considerándose superada a materia cando, despois de 
efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual o superior a 5 
puntos. Os alumnos deberán entregar un dosier de traballos para a recuperación da materia, 
que se lles entrega no mes de xuño. As tarefas incluídas mesa carpeta son obrigatorias para 
poder realizar o exame de setembro.  Trátase de 15 láminas. Considérase como nota xeral 
deste cartafol para superar a materia unha nota de 5 ou superior. Para superar o curso de xeito 
positivo, o alumno debe de superar tanto a parte correspondente o conxunto de traballos  ( 
feitos por el mesmo, sen axudas externas que non señan o propio alumno) coma a parte 
correspondente ao exame.   

c) Cualificación = Exame – 50%+ Dossier de láminas do curso – 50  Cualificación da 
Avaliación. 

 

 

.  1.3.7.  Alumnos Pendentes 

 

Coa finalidade de obter mellores resultados con estes alumnos, os alumnbos de pendentes teñen 
un tutor que lles axuda na organización do material e materias pendentes. A todos os alumnos  coa 
materia de Educación Plástica e Visual pendente se lles oferta a posibilidade de facer un dosier cos 
traballos que reflicten os contidos mínimos da materia, baixo a supoervisión continuada do profesor. 

 Guitiriz, setembro, 2019 

Dna. Nuria Pena Figueruelo X.D. 
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