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RESUMO INFORMATIVO 
 

Materia Educación Plástica, Visual e Audiovisual 

Docente Francisco Bran Barral 

Curso/Grupo 4ºESO Ano académico 2022-2023 

Contidos  

1º Trimestre 

 

 A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. 

 Leis da composición. 

 Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de forza. 

 Cor como ferramenta simbólica. 

 Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con diversos materiais. 

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

 Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de produción propio. 

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

 Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa. 

 Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en distintos soportes. 

 Análise de distintas obras de arte situándoas na época, na técnica e no estilo aos 
que pertencen. Valoración do patrimonio artístico. 

 Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 

 Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas. 

 Creación dixital de imaxes. 
 

2º Trimestre 

 

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

 Realización dun storyboard. 

 Estudo de planos, angulacións e movementos de cámara no cine. 

 Deseño dun proxecto publicitario. 

 Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

 Análise crítica da linguaxe publicitaria. 

 Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, publicidade, etc.). 

 Fases do proceso de deseño. 

 Análise da estética e a funcionalidade do deseño industrial de obxectos. 

 Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico. 

 Campos de aplicación do deseño. 

 Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos. 

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

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

 Informática ao servizo dos proxectos de deseño. 

 Planificación dun proxecto artístico. 
 

3º Trimestre 

 

 Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 

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

 Tanxencias e enlaces. 

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

 Interpretación das pezas a través das súas vistas diédricas. 

 Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e 
ocultas. Esbozo á man alzada e con utensilios de debuxo técnico. 

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

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

 Perspectiva cónica central. 

 Perspectiva cónica oblicua. 

 Análise das posibilidades da posición do punto de vista. 

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

 

Obxectivos 

 
Os marcados polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

Metodoloxía  

 
Aspectos xerais: 

- Partir da competencia inicial do alumnado. 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 
- Potenciar as metodoloxía activas (Combinar traballo individual e cooperativo). 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. 
- Uso habitual das TIC. 
- Papel facilitador do profesor. 

 
Estratexias: 

- Memorización comprensiva. 
- Indagación e investigación sobre fotos, imaxes, anuncios, etc. 
- Comentarios de imaxes, anuncios, obras de arte, etc. 
- Resolución de problemas. 
- Simulacións. 

 
Materiais: 
 
Para a parte de Debuxo Técnico,      empregaremos os seguintes útiles de trazado: 

 
- Un portaminas para escribir e debuxar para minas de 0,5 mm e de dureza HB. 

- Láminas formato A4 (210 x 297 mm) con marxe e cuadrícula de datos. 

- Dous rotuladores negros con puntas finas de diferentes grosores (idóneos calibrados de puntas 

02 e 05). 

- Unha carpeta para gardar as láminas e traballos, a medida que se vaian realizando. 

- Goma de borrar, branda, flexible e de cor clara. 

- Xogo de escuadro e cartabón de cantos planos, sen graduar (idóneo acrílico verde). Medida 

recomendada uns 20 cm para a hipotenusa do escuadro ou o cateto grande do cartabón. 

- Unha regra de plástico de 30 cm. 

- Un bo compás que teña unha roda para a apertura dos brazos e que estos sexan articulados. Que 

teña a posibilidade de colocarlle instrumentos de tinta (rotuladores). 
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Ademais, durante o curso precisaranse algúns outros materiais de xeito puntual que se 

comunicarán oportunamente. 

 

Proceso de Avaliación (Ferramentas, procedementos, etc.) 

 
1. CUALIFICACIÓN: A cualificación final de cada avaliación/trimestre será o resultado de: 

 
a)  Actividades (70%) 

 
Sempre estarán relacionadas cos correspondentes contidos e estándares de aprendizaxe a avaliar. 
 
Poñerase especial atención e coidado en aspectos como: a limpeza na execución en xeral, a 
calidade do trazo, a boa caligrafía, que o que se escriba nas láminas ou follas sexa lexíbel, incluídos 
os datos de identificación do alumno no cadro oportuno. Neste último cubriranse todos os datos e 
a data será a de entrega da actividade. 
 
Para as de análise, comentario e intervención en imaxes de calquera tipo, terase en conta a 
capacidade de análise e síntese, a correcta expresión, a selección e manipulación de imaxes, e a 
capacidade crítica. Ademais, no caso de facer o traballo en folios, a organización do conxunto, a 
composición das páxinas e a elaboración dunha boa portada. Permítese, aconséllase e valórase 
neste caso o emprego de ordenador e programas de edición para acadar unha óptima 
presentación, sen que esta posibilidade exima do traballo na clase aos alumnos.  
 
Para os feitos en lámina terase en conta ademais do contido concreto, a limpeza na execución, a 
calidade do trazo, a correcta división da lámina no seu caso e a colocación e lexibilidade dos textos 
que figuren na cuadrícula de datos e outros. 
 
Para os feitos noutro tipo de soporte, caso de habelos (linóleo ou papel doutros formatos, 
maquetas), ademais dos contidos terase en conta a limpeza na execución, a selección de materiais, 
a solidez do conxunto. 
 
En calquera deles é fundamental a execución progresiva dos mesmos para posibilitar a orientación 
permanente e continuada do profesor a prol dunha boa comprensión de enunciados e contidos, 
correxindo erros, así como de conducir e estimular o proceso creativo. 
 
A data de entrega das devanditas actividades/fichas será única e inamovible e fixada polo profesor 
en función das características de cada unha e do ritmo dos alumnos. 
 
A entrega puntual de todas as fichas ou actividades é obrigatoria. Aquelas que por ausencia 
xustificada na data da entrega non sexan entregadas, deberán entregarse na seguinte sesión e 
sempre acompañadas dunha copia do xustificante, segundo modelo establecido no Centro, onde 
figure claramente o día ou días de ausencia. As fichas ou actividades non entregadas por 
esquecemento, ausencia non xustificada ou calquera outro motivo, poderán entregarse na 
seguinte sesión de clase, optando únicamente á metade da puntuación (máximo 5 puntos). Unha 
vez pasada esa data, non se recollerán e serán puntuadas con valor cero puntos. 
 
A meirande parte das fichas ou actividades serán puntuadas e a cualificación correspondente a 
este apartado será a media aritmética das mesmas. 

 
b) Probas (20%)  

 
Farase unha proba en cada avaliación sobre os contidos e actividades. Nesta proba trimestral 
poderanse empregar todos os recursos en fomato físico ou dixital, tamén as actividades, pero en 
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ningún caso se poderá intercambiar ningún documento nin material entre alumnos. O tempo de 
realización poderá ser dunha sesión de clase. 
 
As probas poden conter preguntas de varios tipos: gráficas para resolver empregando o material da 
materia, de resposta por escrito, ou de escolla entre varias propostas (tipo test). Indicarase a 
puntuación máxima de cada pregunta. 
 
Os alumnos que por causa xustificada non fagan a proba na data prevista, deberán comunicarlle tal 
circunstancia ao profesor antes (en caso de sabelo) ou na primeira sesión na que o alumno asista 
á clase logo da proba. Así mesmo estes alumnos presentarán a iniciativa propia perante o profesor, 
un documento xustificativo de tal ausencia de caracter oficial orixinal e entregaranlle unha 
fotocopia do mesmo. En ausencia do citado documento, a nai, pai ou titor legal do alumno deberá 
tomar a iniciativa e xustificar verbalmente, ben de xeito presencial ou por medio do teléfono 
(preferente), o motivo da ausencia do alumno ao exame. 
 
Poderán estes alumnos, a criterio do profesor, facer a proba noutra data. De non xustificarse a 
ausencia á proba, esta sempre ponderará de cara a cualificación total cun valor de 0 puntos. 

 
c) Traballo diario na consecución dos estándares de aprendizaxe (10%) 

 
Neste apartado avaliarase o traballo adecuado do alumno na aula, así como a correcta utilización 
dos recursos disponibles no centro. O profesor valorará este apartado mediante a observación 
directa tomando anotacións sobre cada alumno. 
 
Con respecto ás intervencións dos alumnos nas clases, dicir que cando o profesor estea explicando, 
este abrirá con frecuencia quendas para que os alumnos lle formulen as dúbidas pertinentes en 
relación ao que se está a explicar, co fin de dar unha continuidade lóxica e necesaria á exposición 
dos contidos por parte do mesmo.  
 
Dado que a materia se imparte nunha aula propia e específica, e que como xa está escrito, 
precísanse para o seguimento da mesma un ordenador ou un libro, unhas láminas e un material, os 
alumnos deben entrar sempre á dita aula con todos os elementos citados propios da materia, non 
permitíndose unha vez dentro sair da aula de plástica para ir á súa aula de referencia a buscar 
nada. 
  
 
A cualificación de cada trimestre será a media ponderada dos apartados antes mencionados 
(actividades, probas e traballo diario). A nota final na avaliación ordinaria de xuño será a media 
aritmética das cualificacións correspondentes ás tres avaliacións. 
 
A materia estará superada cando dita media aritmética sexa de 5 puntos ou superior. 

 
2. PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN:  

 

O alumnado que teña unha avaliación non superada, poderá realizar e entregar de novo os 

traballos suspensos de dita avaliación (ou outros similares propostos polo docente). De ser 

considerado polo profesor, tamén realizará unha nova proba escrita. 

 
3. CONSIDERACIÓNS PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA: 

 
O alumnado que ao remate da 3ª avaliación teña a materia superada (nota igual ou superior a 5) 
deberá realizar traballos, exercicios ou actividades de ampliación e/ou reforzo a proposta do 
docente. Ditas actividades poden axudar a mellorar a nota na avaliación ordinaria. 
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O alumnado que ao término da 3ª avaliación teña algunha avaliación non superada ou acade unha 
nota media do curso inferior a 5 puntos deberá realizar os traballos de recuperación indicados polo 
docente, así como un exame de recuperación similar aos realizados durante o curso (só de ter esa 
parte suspensa). 

 
(Extracto da programación do departamento) 


