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Normativa 

 
 
LOMCE. Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
 

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 

 
 
 



Membros do departamento 

 
 
Membros do departamento de Artes Plásticas 
 
O departamento de Artes Plásticas do IES Ponteceso está constituído por dous profesores con 

destino definitivo no centro. As materias a impartir por este departamento no curso 2017-2018 son 

as seguintes: 

 Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual 1º de ESO 

 Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual Bilingüe 1º de ESO 

 Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual 3º de ESO 

 Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual Bilingüe 3º de ESO 

 Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual 4º de ESO 

 Debuxo Técnico I 1º de Bacharelato 

 Debuxo Técnico II 2º de Bacharelato 

 Debuxo Artístico I 1º de Bacharelato 

 Debuxo Artístico II 2º Bacharelato 

 Deseño 2º Bacharelato 

 Teatro 1ºESO 

 Teatro 2ºESO 

 

Membros do departamento: 

Ignacio Méndez Baamonde 

Grupos a impartir: 

Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual 1º de ESO 

Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual Bilingüe 1º de ESO 

Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual Bilingüe 3º de ESO 

Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual 4º de ESO 

Debuxo Técnico I 1º de Bacharelato 

Debuxo Artístico I 1º Bacharelato 

 



 

 

Beatriz Fernández Cortizas. Xefa do Departamento. 

Grupos a impartir: 

Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual 1º de ESO 

Educación Plástica ,Visual  e Audiovisual 3º de ESO 

Debuxo Técnico II 2º de Bacharelato 

Debuxo Artístico II 2º de Bacharelato 

Deseño 2º de Bacharelato 

Teatro 1ºESO 

Teatro 2ºESO 

 

 
 
 



Introdución e contextualización 

 
 

Introdución 
 
INTRODUCIÓN: No presente curso escolar 2017-2018 recollemos na programación do 
Departamento de Artes Plásticas do IES Ponteceso, os cambios que propón o decreto de 
aplicación da LOMCE (Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa. ) 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a 
principal forma de expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, non cabe dúbida de 
que na época na que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un protagonismo sen 
precedentes en ningunha outra época da historia da humanidade. 
A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na 
educación primaria na área de Educación Artística. A parte destinada á educación plástica 
xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as 
denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión artística". 
Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión 
plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico". En cuarto da ESO os bloques 
nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos 
do deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia". 

O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na 
aprendizaxe do proceso de creación. Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía 
na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na realización de 
proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos. 
Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise 
crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías 
da información e da comunicación aplicadas á imaxe. 
No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre 
formas xeométricas e sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á 
resolución de problemas e á realización de deseños. 
No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos, 
incorpórase o bloque de "Fundamentos do deseño", que vai permitir o coñecemento dos 
fundamentos do deseño nas súas diferentes áreas, desenvolvendo, desde un punto de 
vista práctico, os coñecementos adquiridos no resto de bloques.
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Debuxo Técnico 

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das 
competencias necesarias para se poder comunicar graficamente con obxectividade nun 
mundo cada vez máis complexo, que require do deseño e da fabricación de produtos que 
resolvan as necesidades presentes e futuras. Esta función comunicativa, grazas ao 
acordo dunha serie de convencións a escala nacional, comunitaria e internacional, 
permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, 
obxectiva e inequívoca. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera 
proceso de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos visuais das ideas e das 
formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e 
exacto o que se desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de 
comunicación: comprender ou interpretar a información codificada, e expresarse ou 
elaborar información comprensible polas persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación 
gráfica elaborada de acordo coa norma nos sistemas de representación convencionais, 
pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais 
normas de debuxo, un desenvolvemento avanzado da súa visión espacial, entendida 
como a capacidade de abstracción para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos 
tridimensionais representados mediante imaxes planas. 

Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o 
estudante aborde a representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e elabore 
documentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, 
relacionados tanto co deseño gráfico como coa ideación de espazos arquitectónicos ou 
coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos. 

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico 
como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e 
representación da realidade. Para isto, introdúcense gradualmente e de xeito 
interrelacionado tres grandes bloques: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de 
representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión global 
dos fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar algúns 
aspectos desta materia. 

Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de 
proxectos"), en lugar de “Normalización”, para a integración das destrezas adquiridas na 
etapa. 

Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en tres bloques 
interrelacionados: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de representación" e 
"Normalización” ou “Documentación gráfica de proxectos". 

No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen esta etapa 
os elementos necesarios para resolver problemas de configuración de formas, ao tempo 
que se analiza a súa presenza na natureza e na arte ao longo da historia, e as súas 
aplicacións ao mundo científico e técnico. 

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación desenvolve os 
fundamentos, as características e as aplicacións das axonometrías, das perspectivas 
cónicas e dos sistemas diédrico e de planos cotados. Este bloque débese abordar de 
xeito integrado para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e os 
inconvenientes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utilización do debuxo a 
man alzada como ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de 
representación. 
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O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos 
procedementos para simplificar, unificar e obxectivar as representacións gráficas. Este 
bloque está nomeadamente relacionado co proceso de elaboración de proxectos, obxecto 
do derradeiro bloque, polo que, aínda que a secuencia establecida sitúa este bloque de 
maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe universal fai que a súa 
utilización sexa unha constante ao longo da etapa. O proxecto ten como obxectivo 
principal que o/a estudante mobilice e interrelacione os elementos adquiridos ao longo de 
toda a etapa e que os empregue para elaborar e presentar de xeito individual e colectivo 
os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun proxecto sinxelo 
relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectónico.
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Debuxo Artístico 

Partindo das destrezas e dos coñecementos adquiridos polo alumnado na materia de 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual, da educación secundaria obrigatoria (ESO), en 
bacharelato afondarase nas destrezas e no conceptos do debuxo como ferramenta do 
pensamento que participa no proceso creativo, comunicativo, plástico e visual, 
contribuíndo a adquirir as competencias necesarias para a formación permanente da 
persoa. 

As materias Debuxo Artístico I e II achegan coñecementos teóricos, técnicos e estéticos, 
fomentando un pensamento diverxente. A aprendizaxe estética debe realizarse sobre 
bases teóricas e prácticas, fomentando a creatividade, o espírito de investigación e a 
formación permanente. 

De xeito gradual e secuencial, os coñecementos e as destrezas adquiridos en Debuxo 
Artístico I deben ser a base sobre a que se asente Debuxo Artístico II. Ensinarase e 
aplicarase o principio de partir do particular para o xeral, para que o alumnado vaia 
adquirindo as habilidades e os conceptos para construír aprendizaxes significativas, 
mediante o deseño de proxectos globais. 

En Debuxo Artístico I, o alumnado traballa a materia de forma máis obxectiva, para 
dedicar o segundo curso a aspectos máis subxectivos, desenvolvendo o seu potencial 
creador orientado cara ás múltiples alternativas formativas artísticas máis acordes cos 
seus intereses. 

Ao traballar de xeito creativo, o alumnado desenvolve a capacidade crítica aplicándoa ás 
súas propias creacións e ás dos seus compañeiros e as súas compañeiras; valora o feito 
artístico e goza del, sensibilizándose cara ao contorno para a satisfacción estética e como 
aspecto motivador para o seu desenvolvemento creativo, potenciando a competencia de 
conciencia e expresión cultural; debe coñecer os antecedentes artísticos e as achegas de 
artistas ao debuxo, ás artes plásticas e ao deseño, en xeral, a través da historia, e sobre 
todo a presenza e a función do debuxo nas manifestacións artísticas contemporáneas. O 
coñecemento da evolución e a súa valoración positiva do debuxo artístico como linguaxe 
expresiva e comunicativa reforzará as súas aplicacións nunha sociedade cada vez máis 
tecnolóxica e inmediata. 

A materia de Debuxo Artístico nesta etapa debe proporcionar un panorama amplo das 
súas aplicacións, orientando e preparando para outras ensinanzas posteriores que o 
alumnado poida cursar, sexan artísticas ou tecnolóxicas, como base para a formación de 
profesionais creativos/as: ensinanzas artísticos superiores, ensinanzas profesionais de 
artes plásticas e deseño, belas artes e outras afíns; en definitiva, ensinanzas creativas 
nas súas múltiples facetas (interiores, moda, produto gráfico, multimedia, xoiaría, 
ilustración, deseño web, multimedia, etc.). 

Debuxo Artístico I estrutúrase en cinco bloques de contido: "O debuxo como ferramenta", 
"Liña e forma", "A composición e os seus fundamentos", "A luz: o claroscuro e a textura"  e 
"A cor". 

Debuxo Artístico II estrutúrase noutros cinco bloques de contido: "A forma: estudo e 
transformación", "A expresión da subxectividade", "Debuxo e perspectiva", "O corpo 
humano como modelo" e "O debuxo no proceso creativo". 
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Deseño 

O deseño converteuse nun elemento de capital importancia en todos os tipos de 
producións humanas e constitúe hoxe un dos principais motores da economía cultural. O 
deseño aplícase en todos os ámbitos e atópase por todas as partes, penetrando no cotián 
de tal xeito que a súa omnipresencia o torna imperceptible. A función do deseño na 
sociedade contemporánea non debe entenderse unicamente como o proceso de ideación 
e proxección para a produción de obxectos, sexan estes bidimensionais ou 
tridimensionais. Un problema de deseño non é un problema circunscrito á superficie 
xeométrica de dúas ou tres dimensións. Todos os obxectos se conectan sempre cun 
contorno, directa ou indirectamente, e, xa que logo, o conxunto de conexións que un 
obxecto establece con moi distintas esferas é extensísimo. Por iso, o/a deseñador/a debe 
contribuír a que se estableza unha relación recoñecible e inmediata da persoa co seu 
contorno, onde este se fai accesible, amable, útil e adaptado. O deseño debe atender 
tanto aos aspectos materiais, tecnolóxicos e funcionais dos obxectos como aos simbólicos 
e de comunicacións. Un bo deseño contribúe a que poidamos utilizar eficazmente os 
obxectos dun xeito intuitivo e cómodo, ou a que comprendamos con rapidez as mensaxes 
do noso contexto. 

O estudo dos fundamentos do deseño é de grande importancia para capacitar o alumnado 
para a comprensión do seu contorno e para a satisfacción con el, e para desenvolver a 
creatividade e o pensamento diverxente, ao potenciar a capacidade para producir 
respostas múltiples ante un mesmo estímulo. O estudo e a iniciación á práctica do deseño 
promoven, por tanto, posturas activas ante a sociedade e a natureza, e fomentan unha 
actitude analítica respecto á información que chega do contorno, contribuíndo a 
desenvolver a sensibilidade e o sentido crítico. 

A materia de Deseño ten por finalidade proporcionar unha base sólida acerca dos 
principios e dos fundamentos que constitúen esta actividade. É unha materia de carácter 
teórico-práctico que, sen pretender formar especialistas na materia, debe proporcionarlle 
ao alumnado os coñecementos fundamentais do ámbito do deseño e as ferramentas 
necesarias para se iniciar no estudo, na análise e na realización de proxectos elementais 
de deseño. 

Por outra banda, o desenvolvemento e a adquisición de competencias constitúen 
elementos fundamentais á hora de abordar e orientar o proceso de ensino e aprendizaxe. 
Os contidos da materia estrutúranse en cinco bloques que agrupan contidos e 
procedementos; malia iso o seu desenvolvemento non debe entenderse de xeito 
secuencial. 

O primeiro bloque estuda o devir histórico nos principais ámbitos do deseño, e debe 
contribuír a que o alumnado comprenda que a actividade de deseñar sempre está 
condicionada polo ámbito natural, social e cultural en que se desenvolva.  

O segundo bloque está dedicado á análise e ao estudo dos elementos de configuración 
específicos para o deseño de mensaxes, obxectos ou espazos en función das súas 
dimensións formais, estéticas, comunicativas e simbólicas. 

O terceiro bloque incide na importancia da metodoloxía proxectual como unha valiosa e 
necesaria ferramenta que canalice a creatividade, a fantasía e a inventiva á eficaz 
resolución de problemas de deseño.  

Tanto o cuarto bloque como o quinto pretenden ser unha aproximación ao coñecemento e 
á práctica do deseño nos ámbitos da comunicación gráfica, do deseño de obxectos e do 
deseño de espazos. 

Para rematar, a materia Deseño facilita o desenvolvemento da competencia de conciencia 
e expresións culturais, da competencia dixital, tan necesaria para realizar calquera tipo de 
deseño, así como as competencias de aprender a aprender e de sentido da iniciativa e 
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espírito emprendedor. Cando se toman decisións e se panifica o proceso de elaboración 
dun produto non se pode esquecer a finalidade comunicativa que poden ter moitas obras. 
Finalmente, de forma máis puntual, trabállase coa competencia matemática e coas 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
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Teatro 
É sabido o gusto da sociedade occidental dende os tempos mais remotos polo teatro. É 
tal a importancia social, educativa e política que chegou a ter a arte dramática nalgunha 
épocas da historia que xa estaría xustificada a súa presenza nos estudos do noso 
alumnado. Pero a súa condición de arte vai mais aló do valor histórico, a súa constante 
presenza no ámbito cultural enlaza cos valores estéticos de cada época, coa sensibilidade 
colectiva dos pobos e coa formación humana e intelectual que todos temos recibido. 
A práctica teatral amósase como unha excelente actividade formadora do individuo, tanto 
a través dos textos coma das diferentes circunstancias que concorren na posta en 
escena. O teatro eleva a autoestima do individuo, xenera confianza e permite combater 
tanto a timidez como o sentido de superioridade, tan presentes ambos na etapa 
adolescente. 
A materia de teatro busca potenciar a creatividade do seu alumnado, favorecer a 
comunicación e o traballo en equipo. O carácter aglutinante do teatro no que se mesturan 
elementos moi diversos e procedentes de campos diversos, tanto das artes coma das 
ciencias humanas, presentase como unha disciplina inmellorable para abordala desde 
unha perspectiva interdisciplinaria e poñer de manifesto a relación que existe entre uns e 
outros campos do coñecemento. Trátase, en definitiva, de aproximarse á realidade cunha 
actitude aberta e desde unha perspectiva multidisciplinar.
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Contextualización do programa 
 
O IES de Ponteceso é un centro no que se imparten todos os niveis de Educación Secundaria 
Obrigatoria e dúas modalidades de Bacharelato : o Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e o 
Bacharelato de Humanidades e Ciencias sociais. No centro impártense tamén dous Ciclos 
Formativos de grao medio de Electromecánica de Vehículos e Xestión Administrativa, ademais de 
Formación Profesional Básica de Mantemento de Vehículos I e II. 
 
Neste curso temos un total de 200 alumno/as matriculados/as nalgunha materia do departamento 
sendo o reparto por cursos e materias: 

 1ºEducación Plástica, Visual e Audiovisual  50 matriculados. 

 3ºEducación Plástica, Visual e Audiovisual  50 matriculados. 

 4ºEducación Plástica, Visual e Audiovisual  13 matriculados. 

 Debuxo Técnico I 9 matriculados. 

 Debuxo Técnico II 16 matriculados. 

 Debuxo Artístico I 16 matriculados. 

 Debuxo Artístico II 14 matriculados. 

 Deseño 17 matriculados. 

 Teatro 1º ESO 8 matriculados. 

 Teatro 2ºESO 7 matriculados. 

 
En canto á localización e características da área de influencia do centro, cabe dicir que este se 
sitúa no norte da provincia da Coruña , sendo Ponteceso cabeza do concello e núcleo máis 
importante da zona. Recolle pois o alumnado de Bacharelato de concellos próximos, como 
Cabana de Bergantiños, Malpica ou Laxe, e alumnos da ESO doutras localidades como Corme. 
É unha zona agrícola e gandeira, aínda que tamén é importante dende o punto de vista turístico. 
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Obxectivos 
 

Obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao 
rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 
intencionalmente planificadas para tal fin. 
 
Segundo o artigo 10 para a Educación Secundaria Obrigatoria e o artigo 26 para o 
Bacharelato enuméranse os seguintes obxectivos. 
 

Obxectivos na ESO: 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
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cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 
cara ao exercicio deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 
Obxectivos no Bacharelato 
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
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 aprendizaxe 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 creatividade, 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.
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Competencias clave 

 
 
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución 
eficaz de problemas complexos. 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 
CCL: Comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía . 
CD: Competencia dixital. 
CAA: Aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
CCEC: Conciencia e expresións culturais. 

 
 
  

 

Elementos transversais 

 
 CL : Comprensión lectora 

• EOE: Expresión oral e escrita 
• CA: Comunicación audiovisual 
• TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 
• E: Emprendemento. 
• ECC: Educación cívica e constitucional 
• IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres 
• PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 
• PRPC. Prevención e resolución pacífica de conflitos 
• PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia 

persoal e social (valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, 
a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista a pluralidade, 
o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a 
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.) 

• EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial. 
• EV: Educación viaria. 
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Vinculación entre obxectivos, secuenciación 
e temporalización de contidos, criterios de 
avaliación, estándares de aprendizaxe e 
grao mínimo de consecución de cada un, 
competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de 
cualificación. 

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

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL E AUDIOVISUAL  1º ESO 

Empregaranse metodoloxías e materiais curriculares, recursos propios das materias pertencentes 

a este departamento, segundo as necesidades de cada etapa ou ciclo educativo: 

- Imaxes por transparencia proxectadas en canon láser. Vídeos didácticos. Explicacións na 

pizarra. Emprego de sólidos xeométricos tridimensionais,  uso de materiais pictóricos: pinturas 

acrílicas, encáustica, brochas, rodillos, pinceis, pulverizadores, esponxas, etc. 

- Emprego e uso da pizarra dixital do aula de plástica:  creación de material didáctico con ligazóns 

relativas ás unidades didácticas que se impartan. Emprego da aula virtual (plataforma moodle), 

por parte do profesorado e do alumnado, coa finalidade de interactuar, investigar e converter esta 

plataforma nun novo xeito de aprender e crear “feed-back”. Conseguir grazas ó seu uso 

continuado e constante a competencia básica en tratamento da información e competencia dixital. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL E AUDIOVISUAL  3º ESO 

Empregarase a metodoloxía e material curricular axeitado ás necesidades desta etapa e nivel : 

- Emprego e uso da pizarra dixital do aula de plástica:  creación de material didáctico con ligazóns 

relativas ás unidades didácticas que se impartan. Emprego da aula virtual (plataforma moodle), 

por parte do profesorado e do alumnado, coa finalidade de interáctuar, investigar e converter esta 

plataforma nun novo xeito de aprender e crear “feed-back”. Conseguir grazas ó seu uso 

continuado e constante a competencia básica en tratamento da información e competencia dixital. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL E AUDIOVISUAL  4º ESO 

Empregarase a metodoloxía e material curricular axeitado ás necesidades desta etapa e nivel: 

- Emprego e uso da pizarra dixital do aula de plástica:  creación de material didáctico con ligazóns 

relativas ás unidades didácticas que se impartan. Emprego da aula virtual (plataforma moodle), 

por parte do profesorado e do alumnado, coa finalidade de interáctuar, investigar e converter esta 

plataforma nun novo xeito de aprender e crear “feed-back”. Conseguir grazas ó seu uso 

continuado e constante a competencia básica en tratamento da información e competencia dixital. 
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DEBUXO TÉCNICO I e II 

Empregarase a metodoloxía e material curricular axeitado ás necesidades desta etapa e nivel: 

- Imaxes por transparencia proxectadas en retroproxector ou  en canon láser. Diapositivas. Vídeos 

didácticos. Explicacións na pizarra. Emprego de sólidos xeométricos tridimensionais, uso do 

diedro tridimensional e de planos auxiliares en acetatos laminados. 

- Emprego e uso da pizarra dixital da aula de plástica:  creación de material didáctico con ligazóns 

relativas ás unidades didácticas que se impartan. Emprego da aula virtual (plataforma moodle), 

por parte do profesorado e do alumnado, coa finalidade de interactuar, investigar e converter esta 

plataforma nun novo xeito de aprender e crear “feed-back”. Conseguir grazas ó seu uso 

continuado e constante a competencia básica en tratamento da información e competencia dixital. 

 
DEBUXO ARTÍSTICO I e II 
 
Empregarase a metodoloxía e material curricular axeitado ás necesidades desta etapa e nivel: 

- Imaxes por transparencia proxectadas en retroproxector ou  en canon láser. Diapositivas. Vídeos 

didácticos. Explicacións na pizarra ou na tableta dixital. Emprego de sólidos xeométricos 

tridimensionais, elementos naturais, cámara escura, mesa de luz, proxector de opacos, etc. Que 

complementen as explicacións do profesor. 

- Emprego e uso da pizarra dixital da aula de plástica:  creación de material didáctico con ligazóns 
relativas ás unidades didácticas que se impartan. Emprego da aula virtual (plataforma moodle), 
por parte do profesorado e do alumnado, coa finalidade de interactuar, investigar e converter esta 
plataforma nun novo xeito de aprender e crear “feed-back”. Conseguir grazas ó seu uso 
continuado e constante a competencia básica en tratamento da información e competencia dixital. 
 
DESEÑO 
 
Empregarase a metodoloxía e material curricular axeitado ás necesidades desta etapa e nivel: 

- Explicacións na pizarra ou na tableta dixital. Emprego de elementos naturais, mesa de luz, 

proxector de opacos, etc. Que complementen as explicacións do profesor. 

- Emprego e uso da pizarra dixital da aula de plástica:  creación de material didáctico con ligazóns 
relativas ás unidades didácticas que se impartan. Emprego da aula virtual (plataforma moodle), 
por parte do profesorado e do alumnado, coa finalidade de interactuar, investigar e converter esta 
plataforma nun novo xeito de aprender e crear “feed-back”. Conseguir grazas ó seu uso 
continuado e constante a competencia básica en tratamento da información e competencia dixital. 
 
 
TEATRO 
Empregarase a metodoloxía e material curricular axeitado ás necesidades desta etapa e nivel: 
- Recursos na rede e material elaborado pola profesora da materia. 
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Materiais e recursos didácticos. 

 
 
Os profesores do departamento utilizarán apuntamentos propios como apoio para impartir as 
diferentes materias. 
Así como materias funxibles e outros que se atopan nas aulas do departamento. 
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Procedemento para a avaliación inicial 

 
 

Avaliación inicial  para 1º de ESO 
 
Realizarase un test inicial para determinar o nivel de coñecementos na materia que ten o 
alumnado que inicia o curso. 
Este alumnado procede na súa maioría de 6º de Educación Primaria, e hai un total de tres 
repetidores. 
Realizarase na primeira semana de curso, e nela recolleranse datos de carácter académico na 
situación de partida. Preténdese ter un coñecemento real das características de todo o alumnado 
e deste xeito poder deseñar estratexias didácticas e axeitar a práctica docente á realidade do 
grupo e ás súas singularidades individuais. É un procedemento necesario para o inicio dunha 
etapa educativa ou dun novo curso, xa que sirve de referente á hora de valorar o final dun proceso 
ou de comprobar se os resultados son satisfactorios. 
No caso da Sección bilingüe o test terá enunciados redactados en lingua inglesa, e se comprobará 
tamén o grao de coñecementos específicos da materia na lingua vehicular. 
Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo tempo que de introdución aos 
contidos que se desenvolverán ao longo do curso. 
 
Avaliación inicial  para 3º de ESO 
 
Realizarase un test inicial para determinar o nivel de coñecementos na materia que ten o 
alumnado que inicia o curso. 
Este alumnado procede na súa maioría de 2º da ESO, e hai un total de seis repetidores. 
Realizarase na primeira semana de curso, e nela recolleranse datos de carácter académico na 
situación de partida. Preténdese ter un coñecemento real das características de todos o 
alumnado, e deste xeito poder deseñar estratexias didácticas e axeitar a práctica docente á 
realidade do grupo e ás súas singularidades individuais. É un procedemento necesario para o 
inicio dunha etapa educativa ou dun novo curso, xa que sirve de referente á hora de valorar o final 
dun proceso ou de comprobar se os resultados son satisfactorios. 
No caso da Sección bilingüe o test terá enunciados redactados en lingua inglesa, e se comprobará 
tamén o grao de coñecementos específicos da materia na lingua vehicular. 
Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo tempo que de introdución aos 
contidos que se desenvolverán ao longo do curso. 
 
Avaliación inicial  para 4º de ESO 
 
Realizarase un test inicial para determinar o nivel de coñecementos na materia que ten o 
alumnado que inicia o curso. 
Este alumnado procede na súa maioría de 3º da ESO, e hai un alumno repetidor. 
Realizarase na primeira semana de curso, e nela recolleranse datos de carácter académico na 
situación de partida. Preténdese ter un coñecemento real das características de todos o 
alumnado, e deste xeito poder deseñar estratexias didácticas e axeitar a práctica docente á 
realidade do grupo e ás súas singularidades individuais. É un procedemento necesario para o 
inicio dunha etapa educativa ou dun novo curso, xa que sirve de referente á hora de valorar o final 
dun proceso ou de comprobar se os resultados son satisfactorios. 
No caso da Sección bilingüe o test terá enunciados redactados en lingua inglesa, e se comprobará 
tamén o grao de coñecementos específicos da materia na lingua vehicular. 
Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo tempo que de introdución aos 
contidos que se desenvolverán ao longo do curso. 
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Acreditación de coñecementos previos no 
Bacharelato. 

 
 
Procedementos para acreditar os coñecementos previos  de Debuxo Técnico I de 1º de 
Bacharelato 
 
Terase en conta o alumnado que teña cursado a materia de Educación Plástica e Visual en 4º 
ESO. 
Os alumnos realizarán unha proba tipo test, de carácter fundamentalmente gráfico, na que se 
comprobarán o grao de destreza técnica e coñecementos xeométricos previos específicos da 
materia de debuxo técnico. Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo 
tempo que de introdución aos contidos que se desenvolverán ao largo do curso. O test farase na 
primeira semana de inicio do curso escolar. 
 
 
Procedementos para acreditar os coñecementos previos  de Debuxo Técnico II de 2º de 
Bacharelato 
 
Os alumnos realizarán unha proba tipo test, de carácter fundamentalmente gráfico, na que se 
comprobarán o grao de destreza técnica e coñecementos xeométricos previos específicos da 
materia de debuxo técnico. Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo 
tempo que de introdución aos contidos que se desenvolverán ao largo do curso. O test farase na 
primeira semana de inicio do curso escolar. 
 
 
 
 
Procedementos para acreditar os coñecementos previos  de Debuxo Artístico I de 1º de 
Bacharelato 
 
Terase en conta o alumnado que teña cursado a materia de Educación Plástica e Visual en 4º 
ESO. 
Os alumnos realizarán unha proba tipo test, de carácter fundamentalmente gráfico, na que se 
comprobarán o grao de destreza técnica e coñecementos xeométricos previos específicos da 
materia de debuxo técnico. Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo 
tempo que de introdución aos contidos que se desenvolverán ao largo do curso. O test farase na 
primeira semana de inicio do curso escolar. 
 
Procedementos para acreditar os coñecementos previos  de Debuxo Artístico II de 2º de 
Bacharelato 
 
Os alumnos realizarán unha proba tipo test, de carácter fundamentalmente gráfico, na que se 
comprobarán o grao de destreza técnica e coñecementos xeométricos previos específicos da 
materia de debuxo técnico. Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo 
tempo que de introdución aos contidos que se desenvolverán ao largo do curso. O test farase na 
primeira semana de inicio do curso escolar. 
 
Procedementos para acreditar os coñecementos previos  de Deseño de 2º de Bacharelato 
 
Os alumnos realizarán unha proba tipo test, de carácter fundamentalmente gráfico, na que se 
comprobarán o grao de destreza técnica e coñecementos previos específicos da materia de 
deseño. Dita proba, non terá nota. A súa función será de sondaxe ao mesmo tempo que de 
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introdución aos contidos que se desenvolverán ao largo do curso. O test farase na primeira 
semana de inicio do curso escolar. 
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Procedemento de avaliación continua. 

 
 
Procedementos de avaliación Educación Plástica Visual e Audiovisual 1º ESO 
Os procedementos de avaliación serán acordes cunha avaliación continúa ao longo do curso. 
Neste nivel as correccións serán individuais. O profesor, incorporará estratexias que permitan a 
participación do alumnado na súa avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto 
aos logros e as dificultades. Estableceranse tamén, as medidas máis adecuadas para que as 
condicións de realización das avaliacións se adapten aos diferentes niveis e necesidades 
educativas especiais do alumnado. 
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas será 
decidido polo profesor, aínda que 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 fichas prácticas (láminas, exercicios)  e probas 
específicas (exames) de carácter gráfico ou escrito , nas que o alumno terá que desenvolver os 
seus coñecementos e demostrar a suficiencia dos estándares de aprendizaxe. 
Contidos procedimentais: mediante o traballo diario e participación na clase. 
Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOF (Normas de Orden e Funcionamento do 
centro) cumprimento da entrega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc 
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Criterios de cualificación Educación Plástica Visual e Audiovisual 1º ESO 
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas: láminas e exercicios; nas que tamén se avaliará a aplica-
ción dos contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- As prácticas de clase ou láminas puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
 

 
Traballo de clase: proxectos, nos que se avaliarán a aplicación dos contidos procedimen-
tais da materia. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Os proxectos, puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do proxecto, aplicaráselle o 
seu peso ponderado na avaliación ó  30%. 
- Os proxectos entregados fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Actitude, comportamento e grao de cumprimento dos obxectivos propostos na materia (en-
trega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc) ponderarán un 10% 
- A nota final da avaliación será o resultado da suma das catro porcentaxes que avalían os diferen-
tes instrumentos de avaliación. 
 
Dado que o proceso avaliativo é continuo, para superar a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño, o alumno/a deberá acadar unha cualificación de 5 ou mais puntos unha vez feita a 
media aritmética das notas das tres avaliacións do curso. Non se aplicará esta media cando 
nunha, e só nunha, das avaliacións o alumno/a acadase unha puntuación inferior a 4 pun-
tos. 
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Procedementos de avaliación Educación Plástica Visual e Audiovisual 3º ESO 
 
Os procedementos de avaliación serán acordes cunha avaliación continúa ao longo do curso. 
Neste nivel as correccións serán individuais. O profesor, incorporará estratexias que permitan a 
participación do alumnado na súa avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto 
aos logros e as dificultades. Estableceranse tamén, as medidas máis adecuadas para que as con-
dicións de realización das avaliacións se adapten aos diferentes niveis e necesidades educativas 
especiais do alumnado. 
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas será decidi-
do polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amo-
sou non alcanzar o grao mínimo de consecución dos estándares previsto. 
 
Instrumentos de avaliación: contidos conceptuais. Mediante a resolución de fichas prácticas 
(láminas, exercicios)  e probas específicas (exames) de carácter gráfico ou escrito , nas que o 
alumno terá que desenvolver os seus coñecementos e demostrar a suficiencia dos estándares de 
aprendizaxe. 
 
Contidos procedimentais: mediante o traballo diario e participación na clase. 
 
Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOFC (Normas de Organización, Funciona-
mento e Convivencia do centro) cumprimento da entrega puntual de traballos, asistencia regular, 
participación, etc . 
 
 

 
Criterios de cualificación Educación Plástica Visual e Audiovisual 3º ESO 
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas: láminas e exercicios; nas que tamén se avaliará a aplica-
ción dos contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- As prácticas de clase ou láminas puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
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Traballo de clase: proxectos, nos que se avaliarán a aplicación dos contidos procedimen-
tais da materia. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Os proxectos, puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do proxecto, aplicaráselle o 
seu peso ponderado na avaliación ó  30%. 
- Os proxectos entregados fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Actitude, comportamento e grao de cumprimento dos obxectivos propostos na materia (en-
trega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc) ponderarán un 10% 
- A nota final da avaliación será o resultado da suma das catro porcentaxes que avalían os diferen-
tes instrumentos de avaliación. 
 
Dado que o proceso avaliativo é continuo, para superar a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño, o alumno/a deberá acadar unha cualificación de 5 ou mais puntos unha vez feita a 
media aritmética das notas das tres avaliacións do curso. Non se aplicará esta media cando 
nunha, e só nunha, das avaliacións o alumno/a acadase unha puntuación inferior a 4 pun-
tos. 
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Procedementos de avaliación Educación Plástica Visual e Audiovisual 4º ESO 
 
Os procedementos de avaliación serán acordes cunha avaliación continúa ao longo do curso. 
Neste nivel as correccións serán individuais. O profesor, incorporará estratexias que permitan a 
participación do alumnado na súa avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto 
aos logros e as dificultades. Estableceranse tamén, as medidas máis adecuadas para que as con-
dicións de realización das avaliacións se adapten aos diferentes niveis e necesidades educativas 
especiais do alumnado. 
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas será decidi-
do polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amo-
sou non alcanzar o grao mínimo de consecución dos estándares previsto. 
 

Instrumentos de avaliación: contidos conceptuais. Mediante a resolución de fichas prácticas 
(láminas, exercicios)  e probas específicas (exames) de carácter gráfico ou escrito , nas que o 
alumno terá que desenvolver os seus coñecementos e demostrar a suficiencia dos estándares de 
aprendizaxe. 
 

Contidos procedimentais: mediante o traballo diario e participación na clase. 
 

Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOFC (Normas de Organización, Funciona-
mento e Convivencia do centro) cumprimento da entrega puntual de traballos, asistencia regular, 
participación, etc . 
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Criterios de cualificación Educación Plástica Visual e Audiovisual 4º ESO 
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas: láminas e exercicios; nas que tamén se avaliará a aplica-
ción dos contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- As prácticas de clase ou láminas puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
 

 
Traballo de clase: proxectos, nos que se avaliarán a aplicación dos contidos procedimen-
tais da materia. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Os proxectos, puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do proxecto, aplicaráselle o 
seu peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 
- Os proxectos entregados fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Actitude, comportamento e grao de cumprimento dos obxectivos propostos na materia (en-
trega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc) ponderarán un 10% 
 

- A nota final da avaliación será o resultado da suma das catro porcentaxes que avalían os diferen-
tes instrumentos de avaliación. 
 

Dado que o proceso avaliativo é continuo, para superar a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño, o alumno/a deberá acadar unha cualificación de 5 ou mais puntos unha vez feita a 
media aritmética das notas das tres avaliacións do curso. Non se aplicará esta media cando 
nunha, e só nunha, das avaliacións o alumno/a acadase unha puntuación inferior a 4 pun-
tos. 
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Procedementos de avaliación Debuxo Técnico I e II 
 
Os procedementos de avaliación serán acordes cunha avaliación continúa ao longo do curso. 
Neste nivel as correccións serán individuais. O profesor, incorporará estratexias que permitan a 
participación do alumnado na súa avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto 
aos logros e as dificultades. Estableceranse tamén, as medidas máis adecuadas para que as con-
dicións de realización das avaliacións se adapten aos diferentes niveis e necesidades educativas 
especiais do alumnado. 
 

En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas será decidi-
do polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amo-
sou non alcanzar o grao mínimo de consecución dos estándares previsto. 
 
Instrumentos de avaliación: contidos conceptuais. Mediante a resolución de fichas prácticas 
(láminas, exercicios)  e probas específicas (exames) de carácter gráfico, nos que o alumno terá 
que desenvolver os seus coñecementos e destrezas xeométricas. 
 
Contidos procedimentais: mediante o traballo diario e participación na clase. 
Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOF (Normas de Orden e Funcionamento do 
centro) cumprimento da entrega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc 
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Criterios de cualificación Debuxo Técnico I  
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas: láminas e exercicios; nas que tamén se avaliará a aplica-
ción dos contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- As prácticas de clase ou láminas puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
 
Traballo de clase: Apuntamentos; no que se avaliará a aplicación dos contidos procedimen-
tais da materia. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- O traballo de clase ou apuntamentos, puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do 
traballo, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 
- O traballo de clase entregado fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Actitude, comportamento e grao de cumprimento dos obxectivos propostos na materia (en-
trega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc.) ponderarán un 10% 
- A nota final da avaliación será o resultado da suma das catro porcentaxes que avalían os diferen-
tes instrumentos de avaliación. 
 
Para superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño haberá que ter aprobada as tres 
avaliacións coa nota mínima de 5 puntos. 
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Criterios de cualificación Debuxo Técnico II 
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 50%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  50%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas: láminas e exercicios; nas que tamén se avaliará a aplica-
ción dos contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- As prácticas de clase ou láminas puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
 
Traballo de clase: Apuntamentos e traballo diario no que se avaliará a aplicación dos conti-
dos procedimentais da materia. O peso parcial na avaliación da materia será dun 20%. 
 
- O traballo de clase e os apuntamentos, puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota 
do traballo, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó  20%. 
 
- Actitude, comportamento e grao de cumprimento dos obxectivos propostos na materia (entrega 
puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc.) serán tamén avaliados neste apartado. 
 
- O traballo de clase entregado fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
 
A nota final da avaliación será o resultado da suma das tres porcentaxes que avalían os 
diferentes instrumentos de avaliación. 
 
Para superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño haberá que ter aprobada as tres 
avaliacións coa nota mínima de 5 puntos. 
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Procedementos de avaliación Debuxo Artístico I e II 
 
Os procedementos de avaliación serán acordes cunha avaliación continúa ao longo do curso. 
Neste nivel as correccións serán individuais e colectivas. O profesor, incorporará estratexias que 
permitan a participación do alumnado na súa avaliación, reflexionando sobre o seu punto de parti-
da en canto aos logros e as dificultades. Estableceranse tamén, as medidas máis adecuadas para 
que as condicións de realización das avaliacións se adapten aos diferentes niveis e necesidades 
educativas especiais do alumnado. 
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas será decidi-
do polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amo-
sou non alcanzar o grao mínimo de consecución dos estándares previsto. 
 
Instrumentos de avaliación: contidos conceptuais. Mediante a resolución de debuxos a parti-
res de propostas dadas e probas específicas          (exames) por escrito, nos que o alumno terá 
que analizar aplicacións e manifestacións do debuxo artístico ao longo da historia da arte. 
 
Contidos procedimentais: por medio da execución dun proxecto. Dito proxecto desenrolarase 
por grupo. Tamén será un instrumento avaliable o traballo diario e participación na clase. 
 

Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOFC (Normas de Orden, Funcionamento e 
Convivencia do centro) cumprimento da entrega puntual de traballos, asistencia regular, participa-
ción, etc 
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Criterios de cualificación Debuxo Artístico I e II 
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas: láminas e exercicios; nas que tamén se avaliará a aplica-
ción dos contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- As prácticas de clase ou láminas puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
 

 
Proxectos: nos que se avaliará a aplicación dos contidos procedimentais da materia. O pe-
so parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Os proxectos, puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do proxecto, aplicaráselle o 
seu peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 
- Os proxectos entregados fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Actitude, comportamento e grao de cumprimento dos obxectivos propostos na materia (en-
trega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc) ponderarán un 10% 
 

- A nota final da avaliación será o resultado da suma das catro porcentaxes que avalían os diferen-
tes instrumentos de avaliación. 
 

Para superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño haberá que ter aprobada as tres 
avaliacións coa nota mínima de 5 puntos. 
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Procedementos de avaliación Deseño 
 
Os procedementos de avaliación serán acordes cunha avaliación continúa ao longo do curso. 
Neste nivel as correccións serán individuais e colectivas. O profesor, incorporará estratexias que 
permitan a participación do alumnado na súa avaliación, reflexionando sobre o seu punto de parti-
da en canto aos logros e as dificultades. Estableceranse tamén, as medidas máis adecuadas para 
que as condicións de realización das avaliacións se adapten aos diferentes niveis e necesidades 
educativas especiais do alumnado. 
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas será decidi-
do polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amo-
sou non alcanzar o grao mínimo de consecución dos estándares previsto. 
 
Instrumentos de avaliación: contidos conceptuais. Mediante a resolución de proxectos a parti-
res de propostas dadas e probas específicas (exames) por escrito, nos que o alumno terá que 
analizar aplicacións e manifestacións do deseño ao longo da historia. 
 
Contidos procedimentais: por medio da execución dun proxecto. Dito proxecto desenrolarase 
por grupo. Tamén será un instrumento avaliable o traballo diario e participación na clase. 
 

Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOFC (Normas de Orden, Funcionamento e 
Convivencia do centro) cumprimento da entrega puntual de traballos, asistencia regular, participa-
ción, etc 
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Criterios de cualificación Deseño 
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 30%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  30%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas e proxectos: nos que tamén se avaliará a aplicación dos 
contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 50%. 
 
- As prácticas de clase ou láminas puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas e proxectos entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de 
“0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
50%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
 

 
Actitude, comportamento e grao de cumprimento dos obxectivos propostos na materia (en-
trega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc) ponderarán un 20%. 
- O traballo diario de clase así como a participación nas mesmas será avaliado tamén neste apar-
tado. 
 

- A nota final da avaliación será o resultado da suma das catro porcentaxes que avalían os diferen-
tes instrumentos de avaliación. 
 

Para superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño haberá que ter aprobada as tres 
avaliacións coa nota mínima de 5 puntos. 
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Procedementos de avaliación Teatro 1º e 2º ESO 
Os procedementos de avaliación serán acordes cunha avaliación continúa ao longo do curso. 
Neste nivel as correccións serán individuais. O profesor, incorporará estratexias que permitan a 
participación do alumnado na súa avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto 
aos logros e as dificultades. Estableceranse tamén, as medidas máis adecuadas para que as 
condicións de realización das avaliacións se adapten aos diferentes niveis e necesidades 
educativas especiais do alumnado. 
En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e a cantidade destas será 
decidido polo profesor, aínda que 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 fichas prácticas (láminas, exercicios)  e probas 
específicas (exames) de carácter gráfico ou escrito , nas que o alumno terá que desenvolver os 
seus coñecementos e demostrar a suficiencia dos estándares de aprendizaxe. 
Contidos procedimentais: mediante o traballo diario e participación na clase. 
Actitude: mediante un comportamento acorde coas NOF (Normas de Orden e Funcionamento do 
centro) cumprimento da entrega puntual de traballos, asistencia regular, participación, etc 
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Criterios de cualificación Teatro 1º e 2º ESO 
 
Probas de avaliación: exames;  nas que se avaliará a aplicación dos contidos conceptuais. 
O peso parcial na avaliación da materia será dun 20%. 
 
- Realizarase como mínimo un exame ó final de cada avaliación. No caso de haber nunha avalia-
ción máis dun exame, farase a media aritmética entre as distintas probas. Para que dita media 
sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos nas probas. 
  
- No caso de que un alumno non se presente ó exame da avaliación na data prevista, sen xustifi-
cación documental: este non terá opción á repetición da proba. 
 
- Os exames puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do exame, aplicaráselle o seu 
peso ponderado na avaliación ó  20%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
Probas de avaliación prácticas: actividades e exercicios; nas que tamén se avaliará a apli-
cación dos contidos conceptuais. O peso parcial na avaliación da materia será dun 40%. 
 
- As prácticas de clase ou exercicios puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. 
 

- As prácticas entregadas fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- A media aritmética entre todas as prácticas, aplicaráselle o seu peso ponderado na avaliación ó 
40%. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
Para que esta nota sexa calculada non poderá obter en ningunha das prácticas propostas unha 
cualificación inferior a 4 puntos. 
 

 
Traballo de clase: proxectos, nos que se avaliarán a aplicación dos contidos procedimen-
tais da materia. O peso parcial na avaliación da materia será dun 40%. 
 
- Os proxectos, puntuaranse nunha escala de “1” a “10” puntos. Á nota do proxecto, aplicaráselle o 
seu peso ponderado na avaliación ó  40%. 
 
- Os proxectos entregados fóra de prazo, sen xustificación, cualificaranse coa nota de “0”. 
 

- Para que dita media sexa aplicada, o alumno terá que sacar como mínimo a nota de 4 puntos. 
 
 

 

- A nota final da avaliación será o resultado da suma das tres porcentaxes que avalían os diferen-
tes instrumentos de avaliación. 
 

Dado que o proceso avaliativo é continuo, para superar a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño, o alumno/a deberá acadar unha cualificación de 5 ou mais puntos unha vez feita a 
media aritmética das notas das tres avaliacións do curso. Non se aplicará esta media cando 
nunha, e só nunha, das avaliacións o alumno/a acadase unha puntuación inferior a 4 pun-
tos. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria 
na ESO 

 
Educación plástica, visual e audiovisual 1º ESO 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5 
puntos. 
 
Educación plástica, visual e audiovisual 3º ESO 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5 
puntos. 
 
Educación plástica, visual e audiovisual 4º ESO 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5 
puntos. 
 
Teatro 1º e 2º ESO 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5 
puntos. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria 
no Bacharelato 

 
Debuxo técnico I 1º BAC 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5. 
 
Debuxo técnico II 2º BAC 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5. 
 
Debuxo artístico I 1º BAC 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5. 
 
Debuxo artístico II 2º BAC 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5. 
 
Deseño 2º BAC 
O alumnado que non supere a materia terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación na 
que será examinado da totalidade da materia. 
Para obter o aprobado nesta proba o alumnado terá que ter como mínimo unha cualificación de  5. 
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Procedemento para o seguimento e 
avaliación das materias pendentes na ESO. 

 
 
Actividades de seguimento das materias pendentes de Plástica Visual de 1º ESO 
 
Ó final de cada avaliación os alumnos que non acadaran os obxectivos, entregarán o traballo 

proposto ao departamento, este traballo consistirá nun boletín con exercicios de recuperación. 

- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

- PROBAS EXTRAORDINARIAS 

O Departamento de Artes Plásticas do IES Ponteceso establece unha serie de criterios e 

obxectivos mínimos para a avaliación das materias pendentes que imparten os profesores do 

mesmo. 

Os obxectivos mínimos da materia de Educación Plástica e Visual de 1º de ESO,  serán de 

obrigado cumprimento para a superación da materia, tanto na proba final de avaliación ordinaria 

(no mes de maio) como na extraordinaria (mes de setembro). De xeito paralelo, o alumno fará 

unha serie de actividades complementarias que serán a base da avaliación progresiva da materia 

pendente. 

 
 
 
Actividades de seguimento das materias pendentes de Plástica e Visual de 3º ESO 
 
Ó final de cada avaliación os alumnos que non acadaran os obxectivos, entregarán o traballo 

proposto ao departamento, este traballo consistirá nun boletín con exercicios de recuperación. 

- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

- PROBAS EXTRAORDINARIAS 

O Departamento de Artes Plásticas do IES Ponteceso establece unha serie de criterios e 

obxectivos mínimos para a avaliación das materias pendentes que imparten os profesores do 

mesmo. 

Os obxectivos mínimos da materia de Educación Plástica e Visual de 1º ESO,  serán de obrigado 

cumprimento para a superación da materia, tanto na proba final de avaliación ordinaria (no mes de 

maio) como na extraordinaria (mes de setembro). De xeito paralelo, o alumno fará unha serie de 

actividades complementarias que serán a base da avaliación progresiva da materia pendente. 
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Atención á diversidade 

 
 
Levarase a cabo un seguimento minucioso e personalizado do alumnado novo no departamento 
por se fose necesario aplicar algún reforzo ou a elaboración dalgunha adaptación curricular. 
O profesorado do departamento manterase en contacto co departamento de orientación e 
atenderá en todo momento as súas suxestións sobre o alumnado con necesidades específicas. 
 
De darse o caso o profesorado do departamento facilitará ao alumnado os materiais necesarios 
para que poda facer un seguimento da materia axeitado ás súas necesidades. 
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Actividades complementarias e 
extraescolares 

 
 
Planificarase como mínimo unha saída por cada nivel impartido no departamento. 
 
O alumnado da materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual realizará unha saída a algún 
museo ou exposición temporal. Non se determina cal será esta visita á espera do programa de 
exposicións das cidades mais próximas ao centro. 
 
O alumnado de Debuxo Técnico e Artístico visitará algunha exposición do calendario proposto 
polos diferentes museos ou fundacións das cidades mais próximas ao centro. 
Programarase tamén unha saída a Madrid coincidindo coa feira de arte contemporáneo ARCO, 
que ten lugar durante o mes de febreiro. 
 
O alumnado de Teatro asistirá, como mínimo, a unha representación teatral, e realizarán unha 
visita guiada a un teatro clásico. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso 
de ensino e a práctica docente. 

 
Planificación 
• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
• Realiza a temporalización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha 
sesión de traballo. 
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos 
particulares de cada grupo. 
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible. 
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na 
aula. 
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula. 
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación  relacionados cos estándares 
de aprendizaxe 
• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos. 
 
 Motivación do alumnado 
• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula proporcionando unha visión de conxunto ao 
comezo de cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo. 
• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula. 
• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe. 
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novidosos. 
• Fomenta un bo ambiente na aula. 
• Promove a participación activa do alumnado. 
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos. 
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado. 
• Organiza a aula para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas 
e proxectos. 
• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novidosos que motiven ao 
alumnado. 
 
Traballo na aula 
• Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións anteriores. 
• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos. 
• Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo. 
• Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado. 
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo. 
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de 
aprendizaxe e a adquisición das competencias clave. 
 
Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe 
• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 
• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades en 
xeral. 
• Establece medidas que permitan introducir melloras. 
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 
aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras. 
• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula. 
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 
desenvolven durante as sesións de traballo. 
• Favorece os procesos de autoavaliación. 
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación. 
• Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos. 
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Indicadores de logro para avaliar a 
programación didáctica. 

 
O profesorado apuntará todos os días de clase o que ten pensado impartir e logo o que realmente 
impartiu (variacións realizadas nas actividades, problemas de tempo, oportunidades especiais,...) 
destacando os motivos para a realización das variacións. Estas anotacións, unidas á recollida de 
información dos participantes no proceso de ensino-aprendizaxe conducirán a obtención de 
conclusións construtivas que permitan valorar dende diferentes ópticas a programación didáctica e 
a súa aplicación. 
 
 

                   


