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Modificación da programación didáctica do departamento de artes plásticas atendendo ás
instruccións  do  27  de  abril  de  2020  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Principios metodolóxicos xerais 

Os criterios xerais considerados para o deseño e o desenvolvemento deste anexo á programación
didáctica son os seguintes:

- Favorecer que o alumnado poda promocionar de curso.

- Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa
nas diferencias de apoio que pode recibir  o alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de
recursos tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.

-  Evitar  o  incremento  do  estrés  propio  da  situación  cunha  proposta  excesiva  de  tarefas  e
actividades educativas a desenvolver neste 3º trimestre.

- As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación,
repaso, reforzo e ampliación, se é o caso. As actividades de recuperación se organizarán para
aqueles  alumnos  que  non  acadaron  una  nota  media  de  suficiente  na  primeira  e/ou  segunda
avaliacións.  As  actividades de ampliación,  comúns a  todo o alumnado,  terán como obxectivo
último acadar os coñecementos mínimos imprescindibles para que este poida enfrontarse con
seguridade e garantías a etapas formativas posteriores.

-  O  profesorado  seleccionará  e  adaptará  as  metodoloxías  máis  axeitadas  á  situación  e  aos
recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  polo  seu  alumnado.  Considerarase  en  primeiro  lugar  a
verificación da posible existencia de fendas dixitais entre o alumnado, en colaboración cos titores
de grupo e a Xefatura de Estudos.

- A avaliación final do curso terá en conta o traballo feito polo alumnado nos tres trimestres do
curso 2019-2020, e será continua, formativa e diagnóstica.



MODIFICACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE
TEATRO 1º ESO

Avaliación

Procedementos de avaliación 
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas sempre irán
referidas  aos contidos  parciais  nos que o alumnado amosou non alcanzar  o grao mínimo de
consecución dos estándares previsto.

Instrumentos de avaliación:
Contidos conceptuais.  Mediante a resolución de exercicios prácticos nas que o alumnado terá
que desenvolver os seus coñecementos e demostrar a suficiencia dos estándares de aprendizaxe.
Contidos procedimentais: mediante a realización dos traballos propostos.
Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOFC (Normas de Orden e Funcionamento
do centro), o cumprimento da entrega puntual de traballos e a comunicación regular.

Criterios de cualificación 
Convocatoria ordinaria: 
A nota da avaliación ordinaria calcularase aplicando as seguintes porcentaxes:

1ºAvaliación 40%+2ªAvaliación 40%+3ºTrimestre 20%

Esta nota nunca poderá ser inferior á media das dúas primeiras avaliacións.

Para  superar  a  materia  na  convocatoria  ordinaria  de  xuño,  o  alumno/a  deberá  acadar  unha
cualificación de 5 ou mais puntos unha vez calculada a nota dos tres trimestres do curso. Non se
aplicará esta media cando o alumnado non teña acadado un mínimo de 5 puntos na 1ª e 2ª
avaliacións respectivamente.

Procedemento de avaliación extraordinaria

Para a convocatoria extraordinaria de setembro, contémplanse dúas posibilidades:
 
Proba presencial: O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria
de avaliación na que será examinado da materia impartida na primeira e segunda avaliacións.
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5
puntos.
Proba  non  presencial:  O  alumnado  que  non  supere  a  materia  terá  dereito  a  unha  proba
extraordinaria de avaliación na que será examinado da materia impartida na primeira e segunda
avaliacións. A realización desta proba será vía telemática.
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5
puntos.



Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo
profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así como
a adquisición das competencias clave.

A metodoloxía  didáctica  do  3ºtrimestre  adaptarase  plenamente  e  en  función  dos  recursos
dispoñibles á ensinanza non presencial e telemática: 

Método de ensino 

Actividades teórico prácticas: coa introdución e exposición dos contidos fundamentais do tema
ou tarefa  a  desenvolver,  incluída  a  realización  de  exercicios  guiados.  Proposta  de exercicios
prácticos que o alumnado tratará de resolver de forma autónoma, relativos ao tema de estudo.
Ditas  actividades  serán  publicadas  no  blog  do  departamento  e  na  Aula  Virtual  do  centro.  A
presentación das solucións individuais aos exercicios prácticos a través da canle máis beneficiosa
para o alumnado. Aula virtual, correo electrónico ou WhatsApp.

Actividades prácticas guiadas: Corrección dos exercicios propostos en cada tarefa semanal.

Recursos e materiais a empregar 

Proposta de exercicios:  Proposta de actividades.  As actividades permitirán a súa realización
tanto  para  o  alumnado  que  dispón  de  medios  de  impresión,  como  para  o  que  non  os  ten
accesibles. 

Corrección  de  exercicios: Achegarase  ao  alumnado  a  través  da  canle  máis  beneficiosa  o
resultado da corrección dos seus exercicios. O alumnado deberá completar e/ou corrixir aqueles
aspectos indicados na corrección. 

Canles telemáticas: Emprego da canle telemática habilitada pola Consellería de Educación, Aula
Virtual  do centro e blog do departamento de Artes Plásticas.  Empregaranse outras canles de
comunicación en función das posibilidades e recursos dispoñibles pola totalidade do alumnado. 

Material do alumno: O alumnado utilizará o material tradicional da materia empregado dende o
inicio do curso. O alumnado poderá combinar o uso dos medios tradicionais de carácter manual
cos  recursos  dixitais  que  teña  ao  seu  dispor,  sempre  contando  coa  previa  autorización  do
profesorado. Habilitarase o medio máis axeitado para que o alumnado poida presentar as tarefas
realizadas 

Actividades de recuperación

O alumnado  con  avaliación  negativa  na  1ª  ou  2ª  avaliacións  poderá  recuperar,  completar  e
presentar  as  tarefas  desenvolvidas  neste  período.  Habilitarase  un  período  de  consultas  e
resolución  de  dúbidas  en  cada  tema.  A presentación  das  tarefas  pendentes  implicará  que  o
alumno acade a nota mínima de 5 na nota das avaliacións presenciais. 

Medidas de atención á diversidade

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades educativas especiais e ao alumnado
repetidor (de curso / e de curso e materia) co fin de adoptar, dentro do posible, en coordinación co
Departamento de Orientación e o resto do equipo docente, as medidas de atención á diversidade
necesarias en cada caso. 



Información e publicidade

As  canles  de  comunicación  e  información  empregadas  coas  familias  e  o  alumnado  son  as
seguintes:
- Páxina web do centro.
- Aula virtual do centro.
- Correo electrónico.
- Vía telefónica.
- WhatsApp.



1º ESO TEATRO

Teatro 1º ESO

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos
estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elementos
transversai

s

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

Bloque 1. O personaxe, o espazo e a acción.

Temporalización:1ª Avaliación

B

d

m

n

B1.1.  O  corpo:
achegamento  ao
instrumento
expresivo  do
intérprete.

B1.1.-B1.2. Ter conciencia
do  corpo  como
elemento  expresivo  de
traballo.

T1.1.1.-1.1.2.  Traballa  a  expresión
corporal.

Ser  capaz  de  expresar  emocións  sen
palabras.

SI CSC

CCEC

CA

PRPC

PI

*Redactad
os  a
continuaci
ón.

 Redactado
s  a
continuació
n.

 

B1.2.  A  relaxación,  a
respiración  e  a
tensión muscular.

A

b

d

m

n

B1.3.  O  corpo  en
movemento:
psicomotricidade,
desprazamentos  e
coreografías.

B1.3.-B1.4.-
B1.5.Experimentar  as
posibilidades expresivas
propias.

T1.1.3-1.1.4-1.1.5.  Analiza   o  valor  e  as
posibilidades expresivas do corpo. Valorando
coreografías  estruturadas  ou  libres  e
espontáneas.

Elaborar  unha  coreografía  breve  e
poñela en práctica.

SI CCEC CA

PI

EV

B1.4.  A  postura  e  o
xesto significativo.

Expresar intencións coa xestualidade. SI CSC

CSIEE

EV

ECC

PI

B1.5. A observación e a
imitación.

Realizar  exercicios  de  mímica  por
parellas.

SI CSC CA

ECC

PI

E

h

m

n

B1.6. A emisión de son. B1.6.  Empregar  a  voz
como  instrumento
amplo de comunicación,
traballando  volume,
timbre e intensidade.

T1.1.6.  Le dramaticamente  composicións que
transmitan  emocións  básicas  (calma,
violencia,  liberdade,  opresión,  alegría,
tristura, etc.) utilizando diversos recursos en
cada caso.

Coñecer como exercitar a voz e realizar
exercicios expresivos.

SI CCEC CA

EOE

TIC



Teatro 1º ESO

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos
estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elementos
transversai

s

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

o

A

b

c

d

m

n

o

B1.7.  A  codificación
dos comportamentos
humanos.

B1.8.  O  análise  dos
trazos  de  carácter,
desexos  e
intencións.

B1.7-B1.8..  Identificar  e
aplicar  os  prototipos
simbólicos  e  os
alegóricos.

T1.1.7.  Analiza,  identifica  e  explica
oralmente  roles  e  comportamentos  de
grupo.

Elaborar  información  sobre  diferentes
grupos sociais e expoñela na clase.

SI CCL

CSC

CL

ECC

IEHM

PRPC

PI

EEIE

T1.1.8. Realiza  imitacións  de
personalidades tipo.

Realizar  dous  exercicios  de  imitación  a
escoller entre os roles traballados.

SI CAA CL

PI

EV

E

m

n

B1.9. Desprazamentos:
o  movemento  como
resultado  da
intención  e  do
carácter  da
personaxe.

B1.9.-B1.10.Traballar  a
expresión  corporal.
Coreografías  grupais  e
imitacións.

T1.1.9-1.1.10. Experimenta  a  expresión
corporal a través da música.

Realizar  un  exercicio  de  expresión
empregando como base unha canción
escollida con unha intención.

SI CAA CA

TIC

EV

B1.10.  O  percorrido,
ritmos e calidades.

D

n

o

B1.11.  A  planificación
do  desprazamento,
esquemas  e
guionización.

B1.11. Percorrer o espazo
dentro  do  espazo
escénico,  a  pose,  a
intención.

T1.1.11.Domina o espazo de traballo e as
súas dimensións.

Elaborar un esquema de desprazamento
do exercicio anterior.

SI CAA

CSIEE

E



Teatro 1º ESO

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos
estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elementos
transversai

s

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

A

b

c

d

m

n

o

B1.12.  O  obxecto:  a
acción  e  a
actividade  en
relación co medio.

B1.12-B1.13. Relacionar o
guión  coa  intención  do
corpo,  co  espazo
escénico.  Facer
composicións  de  lugar.
Vencellarse
persoalmente co texto.

T1.1.12-1.1.13.Traballa  en  conxunto  as
necesidades expresivas do texto que se
estea a manexar en relación ao espazo
e  as  nosas  capacidades  e  recursos
persoais.

Narrar unha historia creada arredor dun
obxecto escollido.

SI CAA TIC

B1.13.  A  relación  co
obxecto,  sensorial  e
emocional.

Realizar  un  exercicio  de  dramatización
arredor dun obxecto proposto.

SI CAA

B1.14.  O  espazo:  o
espazo escénico como
resultado  da  relación
da  acción  dramática  e
o espectador.

B1.14.  Estudar  os
diferentes  tipos  de
composición espacial.

T1.1.14. Experimenta coas posibilidades de
posicionamento  dentro  do  espazo
escénico  e  o  seu  impacto  no
espectador.

Realizar  unha  práctica  onde  se  xogue
con diferentes posicións interpretativas
na escenificación  dun mesmo texto.

SI CAA

CCEC

CA

B1.15.  O  círculo,  a
participación.

B1.15.  Elaboración  de
exercicios grupais.

T1.1.15.Elabora  e  realiza  exercicios  en
grupo.

Elaborar  unha  práctica  colectiva  sobre
unha  idea  proposta  na  clase  para
traballar en grupo.

SI CCL

CAA

CA

IEHM

PVX

PRPC

EOE

PI

EEIE

B1.16.  O  tempo.  A
alternancia  rítmica
entre a acción e a non
acción.

B1.16.-B1.17.-B1.18.
Medir  dos  tempos
dentro e fora da escena.
Acadar o equilibrio entre
o  tempo real  co  tempo
representativo.

T1.1.16.  Identifica  os tempos rítmicos  na
representación.

Realizar  exercicios  propostos  con
diferentes tempos rítmicos.

SI CAA ECC

PI

B1.17. O ritmo

B1.18.  O  conflito,  a

T1.1.17.  Realiza  diferentes  esquemas
rítmicos.

Levar  á  práctica  os  esquemas  rítmicos
elaborados.

SI CAA ECC

PI



Teatro 1º ESO

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos
estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elementos
transversai

s

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

aceleración,  crises  e
resultado  dunha
acción.

T1.1.18. Analiza posibles  resolucións  para
unha mesma proposta de traballo.

Elaborar  e  representar  unha  pequena
historia con dous posibles desenlaces.

CAA

CSIEE

ECC

Bloque 2. O argumento

Temporalización:2ª Avaliación

B

h

n

o

B2.1.Argumento:
desenvolvemento
lineal  da  estrutura
dramática.

B2.1.  Analizar  a  acción.
Realizar  lecturas
expresivas.

T2.1.1.  Interpreta  os  textos  propostos
expresando  a  intención  que  precisa  o
narrado en cada momento.

Realizar  ante  os  compañeiros  unha
correcta lectura dramatizada de entre
os textos propostos ou elaborados na
aula.

SI CCL

CCEC

CL

EOE

PVX

C

d

h

n

o

B2.2.  Temas:  ideas  e
significados
implícitos na trama.

B2.2.  Elaborar  textos
dramáticos
diferenciando  a
estrutura  interna  da
externa.

T2.1.2. Distingue temáticas entre diferentes
textos de diversos xéneros.

Escoller  dous  textos  con  temáticas
opostas  e  realizar  unha  correcta
lectura dramatizada ante o grupo.

SI CCL

CCEC

IEHM

EOE

CL

PVX

E

n

B2.3. O visual: plástica
do espectáculo, a luz
e a imaxe.

B2.3. Relacionar o espazo
escénico  e  os  medios
coa  forza  expresiva  e

T2.1.3. Deseña  unha  pequena  maqueta
dunha  proposta  persoal  do  espazo

Realizar  unha  maqueta  inspirada  no
texto  que  se  estes  a  traballar  nese

SI CD

CCEC

CA

E



Teatro 1º ESO

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos
estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elementos
transversai

s

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

argumental do texto. escénico. momento. TIC

E

n

o

B2.4.  O  son:
sonorización.

B2.4.  Analizar  os
elementos  que
interveñen  no  acto  de
comunicación  entre
espectador  e  actor  e  o
reforzo  sonoro  da
acción.

T2.1.4 Identifica  e  analiza  os  elementos
que  interveñen  en  actos  de
comunicación visual.

Ser  capaz  de  identificar  os  principais
elementos que  interveñen no acto da
comunicación visual.

SI CCL

CMCCT

CCEC

E

EOE

TIC

E

h

n

B2.5.Outros  procesos
técnicos aplicados.

B2.5. Valorar posibilidades
expresivas  externas  ao
guión.

T2.1.5 Distingue a función ou funcións que
predominan  en  mensaxes  visuais  e
audiovisuais.

 

Facer  unha  proposta  de  acción
audiovisual  relacionada  co  texto  que
se estea a traballar.

SI CD

CCEC

CL

CA

TIC

EOE

EEIE

Bloque 3. A representación

Temporalización:3ª Avaliación

A

b

c

o

B3.1.  O  grupo.  A
cohesión do grupo. A
rotación de funcións.

B3.1. Asumir a rotación de
roles  entre  os
integrantes do grupo.

T3.1.1 Asume diferentes roles de traballo. Realizar  exercicios  interpretativos  e
organizativos  desempeñando
diferentes postos na organización das
obras.

SI CAA

CSIEE

E

ECC

PVX

EOE

PRPC

PI

A

b

h

B3.2. A idea: o análise,
a  reelaboración,  a
mostra e o público.

B3.2. Coñecer o mundo do
teatro  dende  a  propia
representación.

T3.1.2 Prepara unha pequena representación a
nivel grupal.

Realizar unha representación teatral dun
texto  escollido  ou  elaborado  polo
grupo.

SI CCL

CSIEE

IEHM

EOE

EEIE



Teatro 1º ESO

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos
estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elementos
transversai

s

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

n

l

o

A

e

o

B3.3. Xogos. B3.3.  Traballar  accións
xestuais e corporais.

T3.1.3 Realiza exercicios onde se traballe
a  expresión  corporal  como  medio  de
comunicación.

Realizar  exercicios  de  narración
empregando  só  a  expresión  corporal
como xeito de comunicación.

SI CD

CAA

CSIEE

E

IEHM

EOE

EV

A

b

c

d

i

o

B3.4.Improvisacións.
Exploración  grupal
dunha idea.

B3.4.  Crear  e  compoñer
escenas  a  partir  de
situacións cotiás.

T3.1.4 Practica a improvisación a partir de
ideas propostas.

Ser  capaz  de  improvisar  situacións
propostas  de  xeito  individual  ou  en
grupo.

SI CCL

CAA

CSIEE

CCEC

E

IEHM

EOE

PRPC

PI

B

e

n

o

B3.5. Técnicas. B3.5.  Realizar  sesións de
foniatría: volume, timbre
e intensidade.

T3.1.5 Exercita a voz antes de empezar a
traballar.

Coñecer  exercicios  simples  para
exercitar  a  voz  antes  de  afrontar  un
traballo  de  representación  ante  un
grupo.

SI CCL

CD

CAA

EOE

TIC

B3.6. Elaboración de 
esquemas de 
desprazamentos e 
escenografías.

B3.6.Elaborar  esquemas
de  movementos  e
decorados  a  partir  de
textos.

T3.1.6  Organiza  e  ordena  o  espazo  con
relación a un texto proposto.

Elaborar  esquemas  organizativos  do
espazo e dos elementos que intervirán
nel.

SI CAA

CCEC

IEHM

TIC

B

c

e

h

l

n

B3.7.  Traballos  de
investigación.

B3.7.  Aprender  a  ser
críticos  fronte  aos
espectáculos teatrais.

T3.1.7  Analiza,  identifica  e  explica
oralmente ou por escrito un espectáculo
teatral.

Solucionar  e  realizar  as  actividades
propostas.

SI CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CCEC

CL

CA

E

ECC

EOE

TIC



Teatro 1º ESO

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos
estándares

Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Elementos
transversai

s

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificaci
ón

ñ

o

PI

EEIE


