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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas de técnicas gráficas-plásticas 
secas, húmidas e mesturadas en 
composicións persoais e colectivas. 

1.1. Empregar adecuadamente as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas, aplicándoas 
adecuadamente ao obxectivo da actividade.

1.2. Empregar grafito e lapis de cores, 
creando claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas.

1.3. Experimentar con técnicas húmidas, 
valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de 
texturas cromáticas visuais. 

2. Identificar e experimentar coas variacións 
formais de punto, liña e plano. 

2.1. Identificar e experimenta co valor 
expresivo da  liña e punto e as súas 
posibilidades tonais. 

2.2. Crear composicións segundo as 
calidades da forma mostrando creatividade
e iniciativa. 

3. Diferenciar os diferentes tipos de textura e 
valorar as súas capacidades expresivas en 
aplicacións prácticas. 

3.1. Coñecer e diferencia os diferentes tipos 
de texturas.

4. Identificar as propiedades da cor luz e cor 
pigmento.  

4.1. Diferenciar a cor luz a cor pigmento e as 
súas aplicacións.

5. Experimenta coas cores pigmento  
primarias, secundarias e complementarias.  

5.1. Experimentar con cores primarias e 
secundarias estudando a síntese subtractiva e
as cores complementarias.

6. Comprender os conceptos do punto, da liña
e do plano, diferenciando claramente os 
diferentes tipos de liña, sendo capaz de 
rastrexar as distintas posicións relativas e 
bisectrices perpendiculares no seu caso. 

6.1. Construír os diferentes tipos de rectas,  
usando escadra e cartabón. 

6.2 Debuxa liñas paralelas, transversais e 
perpendiculares a outra dada, usando escadra
e cartabón con precisión.

6.3. Trazar a bisectriz perpendicular dun 
segmento.

6.4. Coñecer a clasificación dos distintos tipos
de polígonos

6.5. Construír correctamente polígonos 
regulares inscritos nun círculo valorando a 
precisión dos resultados. 



2. Avaliación e cualificación.

Avaliación 
1º ESO.

Procedementos:
No terceiro trimestre púxoselle ao alumno como tarefa a 
realización de 8 laminas do libro de texto que se emprega como
base de traballo da materia.
Cada lámina terá unha cualificación de 1 punto a 10 segundo 
se axuste ao enunciado. 

Instrumentos: 
Os alumnos reciben os enunciados pola aula virtual, resolven 
dúbidas por correo electrónico, e entregan as láminas por 
correo.

Recuperación da 1ª  avaliación Os alumnos terán que realizar correctamente as seguintes 
láminas do libro de texto:
1 – Bloque 3 – Unidades didácticas 6 e 7 - Actividade 4
2 – Bloque 3 – Unidades didácticas 6 e 7 - Actividade 5
3 – Bloque 3 -  Unidade   didáctica  8        - Actividade 2

Recuperación da 2ª avaliación Os alumnos terán que realizar correctamente as seguintes 
láminas do libro de texto:
1 – Bloque 1 – Unidades didácticas 1 - Actividade 1
2 – Bloque 1 – Unidades didácticas 1 – Actividade 2
3 – Bloque 1 -  Unidade   didáctica  1  -  Actividade 3

Cualificación final. A terceira avaliación contará de cero a dous puntos, que se 
sumará a nota media da 1ª e 2ª avaliación.

Proba extraordinaria de setembro. O exame presencial, consistirá en tres exercicios, relacionados 
coas láminas que se fixeron durante o curso, ou sexa un 
exercicio da 1ª avaliación, un da 2ª e un da 3ª.
O exame terá unha hora e media de duración e o alumno terá 
que traer material de debuxo: lapis, goma, regras e material 
para pintar: lapis de cores e rotuladores.
No caso que non poderse facer o exame presencial,  o alumno 
terá que entregar as láminas que se indiquen para facer na 
casa que sexan a substitución deste exame.

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación: 
Os alumnos teñen que facer 9 láminas, 3 por cada avaliación.

Criterios de cualificación: 
Cada lámina puntúase de cero a dez, superarán a materia se 
chegan ou superan os 45 puntos.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Póñense na aula virtual as láminas e teñen que entregalas por 
correo antes do 7 de Xuño.



Avaliación 
3º ESO.

Procedementos:
No terceiro trimestre púxoselle ao alumno como tarefa a 
realización de 8 laminas do libro de texto que se emprega como
base de traballo da materia.
Cada lámina terá unha cualificación de 1 punto a 10 segundo 
se axuste ao enunciado. 

Instrumentos: 
Os alumnos reciben os enunciados pola aula virtual, resolven 
dúbidas por correo electrónico, e entregan as láminas por 
correo.

Recuperación da 1ª  avaliación Os alumnos terán que realizar correctamente as seguintes 
láminas do libro de texto:
1 – Bloque 3 – Unidade didáctica 7 - Actividade 1
2 – Bloque 3 – Unidade didáctica 7 - Actividade 2
3 – Bloque 3 -  Unidade didáctica 7 - Actividade 3

Recuperación da 2ª avaliación Os alumnos terán que realizar correctamente as seguintes 
láminas do libro de texto:
1 – Bloque 1 – Unidades didácticas 1 - Actividade 1
2 – Bloque 1 – Unidades didácticas 1 – Actividade 2
3 – Bloque 1 -  Unidade   didáctica  1  -  Actividade 3

Cualificación final. A terceira avaliación contará de cero a dous puntos, que se 
sumará a nota media da 1ª e 2ª avaliación.

Proba extraordinaria de setembro. O exame presencial, consistirá en tres exercicios, relacionados 
coas láminas que se fixeron durante o curso, ou sexa un 
exercicio da 1ª avaliación, un da 2ª e un da 3ª.
O exame terá unha hora e media de duración e o alumno terá 
que traer material de debuxo: lapis, goma, regras e material 
para pintar: lapis de cores e rotuladores.
No caso que non poderse facer o exame presencial,  o alumno 
terá que entregar as láminas que se indiquen para facer na 
casa que sexan a substitución deste exame.

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación: 
Os alumnos teñen que facer 9 láminas, 3 por cada avaliación.

Criterios de cualificación: 
Cada lámina puntúase de cero a dez, superarán a materia se 
chegan ou superan os 45 puntos.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Póñense na aula virtual as láminas e teñen que entregalas por 
correo antes do 7 de Xuño.



Avaliación 
4º ESO.

Procedementos:
No terceiro trimestre púxoselle ao alumno como 
tarefa a realización de 7 laminas. 
Cada lámina terá unha cualificación de 1 punto a 10 
segundo se axuste ao enunciado. 

Instrumentos: 
Os alumnos reciben os enunciados pola aula virtual, 
resolven dúbidas por correo electrónico, e entregan 
as láminas por correo.

Recuperación da 1ª  avaliación Realización de tres láminas coa temática baseada 
no caderno de bosquexos.

Recuperación da 2ª avaliación Realización das dúas láminas feitas nesta 
avaliación.

Cualificación final. A terceira avaliación contará de cero a dous puntos, 
que se sumará a nota media da 1ª e 2ª avaliación.

Proba extraordinaria de setembro. O exame presencial, consistirá en tres exercicios, 
relacionados coas láminas que se fixeron durante o 
curso, ou sexa un exercicio da 1ª avaliación, un da 
2ª e un da 3ª.
O exame terá unha hora e media de duración e o 
alumno terá que traer material de debuxo: lapis, 
goma, regras e material para pintar: lapis de cores e 
rotuladores.
No caso que non poderse facer o exame presencial, 
o alumno terá que entregar as láminas que se 
indiquen para facer na casa que sexan a 
substitución deste exame.

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación: 
Os alumnos teñen que facer 9 láminas, 3 por cada 
avaliación.

Criterios de cualificación: 
Cada lámina puntúase de cero a dez, superarán a 
materia se chegan ou superan os 45 puntos.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Póñense na aula virtual as láminas e teñen que 
entregalas por correo antes do 7 de Xuño.



3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación).

Actividades Como a materia de plástica é 
eminentemente práctica e fácil de entender 
o contido, as solución das dúbidas que se 
presentaron aos enunciados das fichas 
resolvéronse por correo. 
Para recuperar as avaliacións pendentes os
alumnos teñen que facer as láminas que 
non fixeron no seu momento.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade). 

A metodoloxía segue sendo no fundamental
semellante a clase presencial, explicación 
da lámina que se vai a realizar, resolver 
dúbidas e entrega da lámina.
O único que o enunciado é por aula virtual, 
dúbidas por correo e entrega por correo.

Materiais e recursos Libros de texto, aula virtual e correo 
electrónico, empregado ata de agora.

4. Información e publicidade.

Informarei de todo isto aos alumnos e pais mediante a aula virtual e o espazo abalar.


