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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
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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 actividades prácticas nas que o alumno 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  exercicios  en  formato  dixital.  Os  datos  dos  exercicios
permitirán a súa solución tanto para os alumnos que dispoñen de medios de impresión, como para
os que non os teñen accesibles.

Corrección  de  exercicios: Achegarase  ao  alumnado  a  través  da  canle  máis  beneficiosa  o
resultado  da  corrección  do  seu  exercicio.  O  alumno  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. Emprego do 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 (papel formato A4, xogo de escuadros, compás, lápis de grafito, lápis de cores...).
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 en
papel en formato dixital, mediante fotografía, escaneado, etc.

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.



2º DEBUXO ARTÍSTICO II
Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Element
os

transver
sais

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificació
n

Bloque 1. A forma. Estudo e transformación

b

i

m

n

d

g

B1.1.  Percepción  e
descrición  obxectiva
da forma.

B1.1.  Desenvolve  a  destreza  debuxística  con  distintos
niveis de iconicidade.

DA2.B1.1.1.  Interpreta e aplica formas ou obxectos
atendendo  a  diversos  graos  de  iconicidade,  con
diferentes  técnicas  gráficas  e  segundo  as  súas
funcións  comunicativas  (ilustrativas,  descritivas,
ornamentais ou subxectivas).

NON CSIEE

CCEC

EOE

CA

*Redacta
dos  a
continuaci
ón.

Redactad
os  a
continu
ación.

b

i

m

n

d

g

B1.2. Modelo analítico e
modelo sintético.

B1.3.  Retentiva  e
memoria  visual.
Consideracións
mnemotécnicas.

B1.2. Interpretar unha forma ou un obxecto segundo as
súas intencións comunicativas.

DA2.B1.1.2.  Analiza  a  configuración  das  formas
naturais e artificiais discriminando o esencial das
súas características formais, mediante a execución
gráfica e a discusión verbal e escrita.

NON CCEC

CD

EOE

CA

Bloque 2: A expresión da subxectividade

b

i

m

n

d

g

B2.1.  Psicoloxía  da
forma  e  a
composición.  Estudo
e  aplicación  dos
elementos
compositivos  que
rexen  a  intención
expresiva  das
creacións plásticas.

B2.1. Desenvolver a capacidade de representación das
formas mediante a memoria e a retentiva visual.

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas mediante
a  percepción  visual  e  táctil  atendendo  ás  súas
características formais esenciais.

NON CSIEE

CCEC

EOE

CA

b

i

m

B2.2. Comportamento e
interrelación  das
formas
tridimensionais  no

B2.2. Elaborar imaxes con distintas funcións expresivas
utilizando a memoria e a retentiva visual.

DA2.B2.2.1.  Expresa  sentimentos  e  valores
subxectivos  mediante  a  representación  de
composicións figurativas e abstractas de formas e
cores (funcións expresivas).

NON CCL

CCEC

EOE

CA



Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Element
os

transver
sais

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificació
n

n

d

g

p

espazo. DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos creativos de
memorización  e  retentiva  para  procurar  distintas
representacións  mediante  valores  lumínicos,
cromáticos e compositivos, dun mesmo obxecto ou
composición.

NON CAA EOE

CA

b

i

m

n

d

g

B2.3. Valor expresivo da
luz e da cor.

B2.4.  Ruptura  da
tradición  figurativa  e
nacemento  de  novas
interpretacións  da
realidade.

B2.3.  Investigar  sobre  a  expresividade  individual,  coa
linguaxe propia da expresión gráfico-plástica.

DA2.B2.3.1.  Analiza  de  forma  verbal  e  escrita,
individual  e  colectivamente,  obras  propias  ou
alleas, atendendo aos seus valores subxectivos.

NON CCL EOE

CA

Bloque 3. Debuxo e perspectiva

b

i

m

n

d

g

p

B3.1.  Valoracións  da
aparencia  formal
respecto ao punto de
vista perceptivo.

B3.2.  Representación
da  forma  con  fins
expresivos.

B3.1. Representar graficamente con diferentes niveis de
iconicidade, as formas, illadas ou nunha composición,
o  contorno  inmediato,  interiores  e  exteriores,
expresando  as  características  espaciais  e  de
proporcionalidade, e valores lumínicos e cromáticos.

DA2.B3.1.1.  Comprende  e  representa  as  formas
desde distintos puntos de vista.

NON CSC EOE

CA

DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un elemento
de  estudo  gráfico  e  elabora  composicións
cromáticas  e  lineais,  atendendo  ás  variacións
formais segundo o punto de vista.

NON CSIEE

CCEC

EOE

CA

DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados ou nun
contorno  coñecendo  os  aspectos  estruturais  da
forma, a posición e o tamaño dos seus elementos.

NON CSIEE

CCEC

EOE

CA

Bloque 4. O corpo humano como modelo

b

i

m

B4.1.  Análise  da  figura
humana.  Relacións
de proporcionalidade.

B4.1.  Analizar  as  relacións  de  proporcionalidade  da
figura humana.

DA2.B4.1.1.  Comprende a figura  humana como un
elemento de estudo gráfico e expresivo, mediante
a  observación  e  a  reflexión  de  obras  propias  e
alleas.

SI CCEC EOE

CA

IEHM



Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Element
os

transver
sais

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificació
n

n

d

g

DA2.B4.1.2.  Analiza a figura humana atendendo ás
súas  relacións  de  proporcionalidade  mediante  a
observación do natural ou con modelos estáticos.

NON CMCCT

CCEC

EOE

CA

IEHM

b

i

m

n

d

g

B4.2.  Nocións  básicas
de anatomía artística.

B4.3.  Estudo  e
representación  do
movemento da figura
humana.

B4.2.  Representar  a figura humana e o seu contorno,
identificando as relacións de proporcionalidade entre o
conxunto e as súas partes.

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana atendendo
á expresión global das formas que a compoñen e
á articulación e a orientación da estrutura que a
define.

SI CSIEE

CCEC

EOE

CA

IEHM

b

i

m

n

d

g

B4.4.  Antropometría.
Relacións  da  figura
humana  co  espazo
arquitectónico  e  co
contorno natural.

B4.3.  Experimentar  cos recursos  gráfico-plásticos  para
representar o movemento e a expresividade da figura
humana.

DA2.B4.3.1.  É  capaz  de  representar  e  captar  o
movemento  da  figura  humana  de  forma  gráfico-
plástica aplicando diferentes técnicas.

SI CAA EOE

CA

IEHM

DA2.B4.3.2.  Elabora  imaxes  con  distintos
procedementos  gráfico-plásticos  e  diversas
funcións  expresivas  coa  figura  humana  como
suxeito.

SI CSIEE

CCEC

EOE

CA

IEHM

Bloque 5. O debuxo no proceso creativo

b

i

m

n

d

g

B5.1.Técnicas  secas
máis comúns e a súa
aplicación no proceso
creativo.

B5.1.  Coñecer  e  aplicar  as  ferramentas  dixitais  de
debuxo  e  as  súas  aplicacións  na  creación  gráfico-
plástica.

DA2.B5.1.1.  Coñece  e  aplica  as  ferramentas  do
debuxo  artístico  dixital  utilizando  as  TIC  en
procesos creativos.

SI CD EOE

CA

TIC

b

i

m

B5.2.  Introdución  ás
técnicas húmidas e a
súa  aplicación  no
proceso  creativo.

B5.2. Valorar a importancia do debuxo como ferramenta
do  pensamento  e  do  coñecemento  da  súa
terminoloxía, dos materiais e dos procedementos para
desenvolver  o  proceso  creativo  con  fins  artísticos,

DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo artístico
nos  procesos  proxectivos  elaborando  proxectos
conxuntos con outras disciplinas artísticas ou non
do mesmo nivel ou externos.

NON CSC EOE

CA

IEHM



Debuxo Artístico II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Estándares de
aprendizaxe

acadados

Competen
cias clave

Element
os

transver
sais

Instrument
os de

avaliación

Criterios
de

cualificació
n

n

d

g

Emprego  das
ferramentas  TIC  nos
procesos creativos.

tecnolóxicos ou científicos, así como as posibilidades
das TIC.

DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e autonomía nos
procesos  artísticos,  propondo  solucións  gráfico-
plásticas  que  afiancen  o  seu  desenvolvemento
persoal e a súa autoestima.

SI CSIEE

CCEC

EOE

CA

IEHM

DA2.B5.2.3.  Está  orientado/a  e  coñece  as
posibilidades do debuxo artístico nas ensinanzas
artísticas, tecnolóxicas e científicas con exemplos
claros  e  contacto  directo  con  artistas,
deseñadores/as, científicos/as e técnicos/as.

NON CMCCT

CAA

EOE

CA

DA2.B5.2.4.  Selecciona,  relaciona  e  emprega  con
criterio  a  terminoloxía  específica  en  postas  en
común  dos  seus  proxectos  individuais  ou
colectivos,  fomentando a participación activa e a
crítica construtiva.

NON CCL EOE

CA

EEIE

DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais e os
procedementos máis  idóneos  para representar  e
expresarse  en  relación  ás  linguaxes  gráfico-
plásticas.

NON CAA

CSIEE

CCEC

CCL

EOE

CA

b

i

m

n

d

g

B5.3. Actitude creativa B5.3.  Amosar  unha  actitude  autónoma e  responsable,
respectando as producións propias e alleas, así como
o espazo de  traballo  e  as  pautas  indicadas  para  a
realización de actividades, achegando á aula todos os
materiais necesarios.

DA2.B5.3.1. Mantén o seu espazo de traballo e o seu
material  en  perfecto  estado,  e  achégao  á  aula
cando  é  necesario  para  a  elaboración  das
actividades.

NON CSC EOE

CA

EEIE

PRPC


