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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
EDUCACIÓN  PLÁSTICA,  VISUAL  E  AUDIOVISUAL  EN
4º ESO

Avaliación

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

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

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

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

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

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

Procedemento de avaliación extraordinaria

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



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

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

Método de ensino 

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

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

Recursos e materiais a empregar 

Proposta  de  exercicios:  Proposta  de  exercicios  en  formato  dixital.  Os  datos  dos  exercicios
permitirán a súa solución tanto para o alumnado que dispoña de medios de impresión, como para
o que non os ten accesibles. 

Corrección  de  exercicios: Achegarase  ao  alumnado  a  través  da  canle  máis  beneficiosa  o
resultado  da  corrección  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.



Educación Plástica, Visual e Audiovisual 4º ESO

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxec
tivos

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

Estándares
de

aprendizaxe
acadados

Compet
encias
clave

Eleme
ntos

transv
ersais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterio
s de

cualific
ación

Bloque 1. Expresión plástica

a

c

d

e

h

B1.1.  A  linguaxe
plástica  e  visual
na  creación  da
composición
artística.

B1.1.  Realizar  composicións
creativas,  individuais  e  en
grupo,  que  evidencien  as
capacidades  expresivas  da
linguaxe  plástica  e  visual,
desenvolvendo  a
creatividade  e  expresándoa
preferentemente  coa
subxectividade  da  súa
linguaxe  persoal  ou
empregando  os  códigos,  a
terminoloxía  e  os
procedementos  da  linguaxe
visual  e  plástica,  co  fin  de
enriquecer  as  súas
posibilidades  de
comunicación.

EPVAB1.1.1.  Realiza
composicións  artísticas
seleccionando  e  utilizando
os  elementos  da  linguaxe
plástica e visual.

Realizar as prácticas propostas
na aula.

SI CCEC EOE

CA

*Redactad
os  a
continuaci
ón.

*Redact
ados  a
continua
ción.

a

d

g

n

B1.2.  Leis  da
composición.

B1.3.  Leis  da
composición:
movemento,
ritmo  e  liñas  de
forza.

B1.4.  Cor  como
ferramenta
simbólica.

B1.2.  Realizar  obras  plásticas
experimentando  e  utilizando
diferentes  soportes  e
técnicas,  tanto  analóxicas
coma  dixitais,  valorando  o
esforzo  de  superación  que
supón o proceso creativo.

EPVAB1.2.1. Aplica as leis de
composición,  creando
esquemas  de  movementos
e  ritmos,  empregando  os
materiais e as técnicas con
precisión.

Aplicar  os  contidos  explicados
empregando  diferentes
técnicas.

SI CCEC 1.EOE

2.CA

EPVAB1.2.2. Estuda e explica
o movemento e as liñas de
forza dunha imaxe.

Realizar as prácticas propostas
na aula.

SI CCEC 3.EOE

4.CA



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxec
tivos

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

Estándares
de

aprendizaxe
acadados

Compet
encias
clave

Eleme
ntos

transv
ersais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterio
s de

cualific
ación

EPVAB1.2.3.  Cambia  o
significado dunha imaxe por
medio da cor.

Realizar as prácticas propostas
na aula.

SI CCEC 5.EOE

6.CA

b

c

e

g

n

B1.5.  Técnicas  de
expresión
gráfico-plásticas.
Experimentación
con  diversos
materiais.

B1.6. Interese pola
investigación
sobre  materiais,
soportes,
técnicas  e
ferramentas  con
fins  concretos,
así  como  a
utilización  das
tecnoloxías  da
información  nas
creación propias.

B1.7.  Iniciativa,
creatividade  e
autoesixencia no
proceso  de
produción
propio.

B1.3.  Elixir  os  materiais  e  as
técnicas máis axeitadas para
elaborar  unha  composición
sobre  a  base  duns
obxectivos  prefixados  e  da
autoavaliación  continua  do
proceso de realización.

EPVAB1.3.1.  Coñece  e  elixe
os materiais máis axeitados
para  a  realización  de
proxectos artísticos.

Ter  criterio  para seleccionar  os
materiais máis axeitados.

SI CCEC

CSIEE

7.EOE

8.CA

EPVAB.1.3.2.  Utiliza  con
propiedade  os  materiais  e
os  procedementos  máis
idóneos para representar e
expresarse  en  relación  ás
linguaxes  gráfico-plásticas,
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.

Ter  criterio  para  seleccionar  e
empregar  os  materiais  máis
axeitados.

SI CCEC

CSIEE

CAA

CD

EOE

CA

b

c

e

g

n

B1.8.  Seguimento
do  proceso  de
creación:
bosquexo,
proxecto,
presentación
final e avaliación
(reflexión  propia
e  avaliación

B1.4.  Realizar  proxectos
plásticos  que  comporten
unha organización de forma
cooperativa,  valorando  o
traballo  en  equipo  coma
fonte de riqueza na creación
artística.

EPVAB1.4.1.  Entende  o
proceso  de  creación
artística e as súas fases, e
aplícao  á  produción  de
proxectos  persoais  e  de
grupo.

Aplicar os contidos explicados e
secuenciar  o  proceso  de
creación.

SI CSIEE

CCEC
CA

IEHM

PRPC



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxec
tivos

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

Estándares
de

aprendizaxe
acadados

Compet
encias
clave

Eleme
ntos

transv
ersais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterio
s de

cualific
ación

colectiva).

B1.9.  Elaboración
de  proxectos
plásticos  de
forma
cooperativa.

d

f

l

n

B1.10.  Lectura  e
valoración  de
obras artísticas e
imaxes  en
distintos
soportes.

B1.11.  Análise  de
distintas  obras
de  arte
situándoas  na
época,  na
técnica  e  no
estilo  aos  que
pertencen.
Valoración  do
patrimonio
artístico.

B1.5.  Recoñecer  en  obras  de
arte  a  utilización  de
elementos  e  técnicas  de
expresión, apreciar os estilos
artísticos,  valorar  o
patrimonio artístico e cultural
como  un  medio  de
comunicación  e  satisfacción
individual  e  colectiva,  e
contribuír á súa conservación
a  través  do  respecto  e
divulgación  das  obras  de
arte.

EPVAB1.5.1.  Explica,
empregando unha linguaxe
axeitada,  o  proceso  de
creación  dunha  obra
artística,  e  analiza  os
soportes, os materiais e as
técnicas  gráfico-plásticas
que constitúen a imaxe, así
como  os  seus  elementos
compositivos.

Elaborar  comentarios  críticos
sobre unha obra artística.

SI CSIEE

CCEC

9.EOE

10.CA

EPVAB1.5.2.  Analiza  e  le
imaxes de obras de arte e
sitúaas  no  período  ao  que
pertencen.

Elaborar  comentarios  críticos
sobre unha obra artística.

SI CSIEE

CCEC

11.EO
E

12.CA

Bloque 2. Debuxo técnico

b

f

g

n

o

B2.1. Utensilios de
debuxo  técnico:
estudo  e
manexo.

B2.2.  Trazados
xeométricos:
cuadriláteros,
polígonos
regulares  e
división  da

B2.1.  Analizar  a  configuración
de  deseños  realizados  con
formas  xeométricas  planas,
creando  composicións  onde
interveñan diversos trazados
xeométricos,  utilizando  con
precisión  e  limpeza  os
materiais de debuxo técnico.

EPVAB2.1.1.  Diferencia  o
sistema  de  debuxo
descritivo do perceptivo.

Analizar  a  configuración  de
deseños  realizados  con
formas xeométricas planas.

SI CAA

CMCCT

13.EO
E

14.CA

EPVAB2.1.2.  Resolve
problemas  sinxelos
referidos  a  cuadriláteros  e
polígonos  utilizando  con
precisión  os  materiais  de
debuxo técnico.

Analizar  a  configuración  de
deseños  realizados  con
formas xeométricas planas.

SI CAA

CMCCT

15.EO
E

16.CA



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxec
tivos

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

Estándares
de

aprendizaxe
acadados

Compet
encias
clave

Eleme
ntos

transv
ersais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterio
s de

cualific
ación

circunferencia.

B2.3. Tanxencias e
enlaces.

B2.4.  Aplicación
dos
procedementos
de  trazado  de
cuadriláteros,
polígonos,
tanxencias  e
enlaces  no
deseño  de
motivos
xeométricos.

EPVAB2.1.3.  Resolve
problemas  básicos  de
tanxencias e enlaces.

Realizar as prácticas propostas
na aula.

SI CAA

CMCCT

17.EO
E

18.CA

EPVAB2.1.4.  Resolve  e
analiza  problemas  de
configuración  de  formas
xeométricas  planas  e
aplícao  á  creación  de
deseños persoais.

Realizar as prácticas propostas
na aula.

SI CAA

CMCCT

19.EO
E

20.CA

b

f

g

o

B2.  5.
Interpretación
das  pezas  a
través  das  súas
vistas diédricas.

B2.6.  Trazado,
medidas  e
posición
correctas  das
vistas  de  pezas
sinxelas.  Liñas
vistas  e  ocultas.
Esbozo  á  man
alzada  e  con
utensilios  de

B2.2.  Diferenciar  e  utilizar  os
sistemas  de  representación
gráfica,  recoñecendo  a
utilidade  do  debuxo  de
representación  obxectiva  no
ámbito  das  artes,  a
arquitectura,  o  deseño  e  a
enxeñaría.

EPVAB2.2.1. Visualiza formas
tridimensionais  definidas
polas súas vistas principais.

Empregar  os  sistemas  de
representación.

SI CAA

CMCCT

21.EO
E

22.CA

EPVAB2.2.2.  Debuxa  as
vistas  (alzado,  planta  e
perfil)  de  figuras
tridimensionais sinxelas.

Debuxar vistas de sólidos. SI CAA

CMCCT

23.EO
E

24.CA

EPVAB2.2.3.  Debuxa
perspectivas  de  formas
tridimensionais, utilizando e
seleccionando o sistema de
representación  máis
axeitado.

Debuxar  perspectivas  de
sólidos.

SI CAA

CMCCT

25.EO
E

26.CA



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxec
tivos

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

Estándares
de

aprendizaxe
acadados

Compet
encias
clave

Eleme
ntos

transv
ersais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterio
s de

cualific
ación

debuxo técnico.

B2.7.  Perspectiva
cabaleira.
Posición  dos
eixes  e
coeficiente  de
redución.  Liñas
vistas  e  ocultas.
Rotulaxe.
Escalas.

B2.8.  Sistema
axonométrico:
isometría.
Posición  dos
eixes.  Liñas
vistas  e  ocultas.
Rotulaxe.
Escalas.

B2.9.  Perspectiva
cónica central.

B2.10.  Perspectiva
cónica oblicua.

B2.11.  Análise das
posibilidades  da
posición  do
punto de vista.

EPVAB2.2.4.  Realiza
perspectivas  cónicas
frontais e oblicuas, elixindo
o  punto  de  vista  máis
adecuado.

Realizar perspectivas cónicas. NON CAA

CMCCT

27.EO
E

28.CA

b

e

i

o

B2.12.  Debuxo
asistido  por
computador.
Trazado  de
pezas  planas  e
tridimensionais
sinxelas.

B2.3.  Utilizar  programas  de
debuxo por computador para
construír  trazados
xeométricos e pezas sinxelas
nos  sistemas  de
representación.

EPVAB2.3.1.  Utiliza  as
tecnoloxías  da  información
e  da  comunicación  para  a
creación  de  deseños
xeométricos sinxelos.

Empregar  aplicacións
informáticas  relacionadas  co
debuxo técnico.

SI CAA

CMCCT

29.EO
E

30.CA



Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxec
tivos

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

Estándares
de

aprendizaxe
acadados

Compet
encias
clave

Eleme
ntos

transv
ersais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterio
s de

cualific
ación

Bloque 3. Fundamentos do deseño

a

c

d

f

h

l

B3.1.  Análise  das
linguaxes visuais
cotiás  (arte,
deseño,
publicidade,
etc.).

B3.  2.  Fases  do
proceso  de
deseño.

B3.3.  Análise  da
estética  e  a
funcionalidade
do  deseño
industrial  de
obxectos.

B3.4.  Análise  da
estética  e
funcionalidade
do  feísmo
arquitectónico.

B3.1.  Percibir  e  interpretar
criticamente as imaxes e as
formas  do  seu  ámbito
cultural,  con  sensibilidade
cara  ás  súas  calidades
plásticas,  estéticas  e
funcionais,  e  apreciando  o
proceso de creación artística,
en obras propias e alleas, e
distinguir  e  valorar as  súas
fases.

EPVAB3.1.1.  Coñece  os
elementos  e  as  finalidades
da comunicación visual.

Percibir  e  interpretar
criticamente as imaxes.

SI CSIEE

CCEC

31.EO
E

32.CA

EPVAB3.1.2.  Observa  e
analiza  os  obxectos  do
contorno  na  súa  vertente
estética,  de  funcionalidade
e de  utilidade,  utilizando  a
linguaxe visual e verbal.

Percibir  e  interpretar
criticamente as imaxes.

SI CCEC 33.EO
E

34.CA

c

e

g

i

B3.5.  Campos  de
aplicación  do
deseño.

B3.2.  Identificar  os  elementos
que  forman  a  estrutura  da
linguaxe do deseño.

EPVAB3  2.1.  Identifica  e
clasifica  obxectos  en
función da familia ou a rama
do deseño.

Identificar  os  elementos  da
linguaxe visual.

NON CSIEE

CCEC

35.EO
E

36.CA

b

e

f

i

B3.6.  Deseño  de
composicións
modulares
utilizando
trazados
xeométricos.

B3.3.  Realizar  composicións
creativas  que evidencien  as
calidades  técnicas  e
expresivas  da  linguaxe  do
deseño  adaptándoas  ás
áreas, e valorando o traballo
en equipo para a creación de

EPVAB3.3.1. Realiza distintos
tipos  de  deseño  e
composicións  modulares
utilizando as  formas
xeométricas  básicas,
estudando  a  organización
do plano e do espazo.

Realizar comoposicións creativas. SI CSIEE

CCEC

37.EO
E

38.CA

39.TIC
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B3.7.
Compoñentes da
imaxe
corporativa:
nome,  cor,
tipografía,
logotipo, deseño,
etc.

B3.8.
Secuenciación  e
elaboración  de
proxectos
creativos
adaptados  ás
áreas  do
deseño.

B3.9.  Informática
ao  servizo  dos
proxectos  de
deseño.

B3.10.
Planificación dun
proxecto
artístico.

ideas orixinais. EPVAB3.3.2.  Coñece  e
planifica  as  fases  de
realización  da  imaxe
corporativa dunha empresa.

Realizar  as  actividades
propostas na aula.

SI CSIEE

CCEC

40.EO
E

41.CA

42.TIC

EPVAB3.3.3.  Realiza
composicións  creativas  e
funcionais  adaptándoas  ás
áreas do deseño, valorando
o  traballo  organizado  e
secuenciado  na  realización
de  calquera  proxecto,  así
como a exactitude, a orde e
a  limpeza  nas
representacións gráficas.

Realizar  as  actividades
propostas na aula.

SI CSIEE

CCEC

43.EO
E

44.CA

45.TIC

EPVAB3.3.4. Utiliza as novas
tecnoloxías  da  información
e  da  comunicación  para
levar  a  cabo  os  seus
propios proxectos artísticos
de deseño.

Realizar  as  actividades
propostas na aula.

SI CD

CSIEE

CCEC

46.EO
E

47.CA

48.TIC

EPVAB3.3.5.  Planifica  os
pasos  na  realización  de
proxectos  artísticos  e
respecta  o  realizado  por
compañeiros  e
compañeiras.

Realizar  as  actividades
propostas na aula.

SI CSIEE

CCEC

ECC

PRPC

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia

a

h

n

B4.1.  Tipos  de
planos
cinematográficos
.  Análise  dos
factores

B4.1.  Identificar  os  elementos
que  forman  a  estrutura
narrativa e expresiva básica
da  linguaxe  audiovisual  e
multimedia,  e  describir

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos
de plano que aparecen en
películas  cinematográficas,
valorando os seus factores
expresivos.

Identificar  os  elementos  que
forman a estrutura narrativa e
expresiva  básica da linguaxe
audiovisual.

SI CD

CSIEE

CCEC

49.EO
E

50.CA

51.TIC
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ñ expresivos  e  a
súa simboloxía.

B4.2.  Realización
dun storyboard.

correctamente  os  pasos
necesarios para a produción
dunha mensaxe audiovisual,
e  valorando  o  labor  de
equipo.

EPVAB4.1.2.  Realiza  un
storyboard a modo de guión
para  a  secuencia  dunha
película.

Identificar  os  elementos  que
forman a estrutura narrativa e
expresiva  básica da linguaxe
audiovisual

SI CSIEE 52.EO
E

53.CA

54.TIC

e

l

n

o

B4.3.  Estudo  de
planos,
angulacións  e
movementos  de
cámara no cine.

B4.4.  Criterios
estéticos  na
elaboración  de
fotografías.

B4.5.  Finalidade
expresiva  das
imaxes
fotoxornalísticas.

B4.2. Recoñecer os elementos
que  integran  as  linguaxes
audiovisuais  e  as  súas
finalidades

EPVAB4.2.1.  Ve  películas
cinematográficas  nas  que
identifica  e  analiza  os
planos, as angulacións e os
movementos de cámara.

Identificar  os  elementos  que
forman a estrutura narrativa e
expresiva  básica da linguaxe
audiovisual

NON CD

CSIEE

CCEC

55.EO
E

56.CA

57.TIC

EPVAB.4.2.2.  Analiza  e
realiza fotografías, tendo en
conta criterios estéticos.

Identificar  os  elementos  que
forman a estrutura narrativa e
expresiva  básica da linguaxe
audiovisual

NON CD

CSIEE

CCEC

58.EO
E

59.CA

60.TIC

EPVAB4.2.3.  Compila imaxes
de prensa e analiza as súas
finalidades.

Identificar  os  elementos  que
forman a estrutura narrativa e
expresiva  básica da linguaxe
audiovisual

NON CD

CSIEE

CCEC

61.EO
E

62.CA

63.TIC

a

e

f

g

B4.6.  Creación
dixital de imaxes.

B4.7.  Deseño  dun
proxecto
publicitario.

B4.8.
Desenvolvement
o  dun  proxecto
persoal.

B4.3.  Realizar  composicións
creativas a partir de códigos
utilizados  en  cada  linguaxe
audiovisual,  amosando
interese  polos  avances
tecnolóxicos  vinculados  a
estas linguaxes.

EPVAB4.3.1.  Elabora  imaxes
dixitais  utilizando
programas  de  debuxo  por
computador.

Realizar  composicións
creativas.

SI CD

CSIEE

CCEC

64.EO
E

65.CA

66.TIC

EPVAB4.3.2.  Proxecta  un
deseño  publicitario
utilizando os  elementos  da
linguaxe gráfico-plástica.

Realizar  composicións
creativas.

SI CD

CSIEE

CCEC

67.EO
E

68.CA

69.TIC
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EPVAB4.3.3.  Realiza  un
proxecto persoal seguindo o
esquema  do  proceso  de
creación.

Realizar  composicións
creativas.

SI CAA

CD

CSIEE

CCEC

70.EO
E

71.CA

72.TIC

73.EEI
E

a

c

d

f

h

n

o

B4.9.  Análise
crítica  da
linguaxe
publicitaria.

B4.4.  Amosar  unha  actitude
crítica  ante  as  necesidades
de  consumo  creadas  pola
publicidade,  rexeitando  os
elementos  desta  que
supoñan  discriminación
sexual, social ou racial.

EPVAB4.4.1.  Analiza
elementos  publicitarios
cunha actitude crítica desde
o  coñecemento  dos
elementos  que  os
compoñen.

Amosar  unha actitude  crítica e
de respeto á sociedade.

NON CD

CSIEE

CCEC

74.EO
E

75.CA


