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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

1º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Identificar os elementos configuradores da imaxe. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e escrito
imaxes e producións gráfico plásticas propias e alleas.

CCEC

Experimentar coas variacións formais do punto, a liña e o
plano.

Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e
espontánea.

CAA

Expresar emocións utilizando distintos elementos 
configurativos e recursos gráficos: puntos, liñas, texturas,
cores, claroscuros…

Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liberdade,
opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos recursos gráficos en cada caso

(claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

CSIEE

Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción
e ritmo en composicións básicas.

Representa obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito inmediato, proporcionán-
doos en relación coas súas características formais e en relación co seu ámbito.     

CAA

Experimentar coas cores primarias e secundarias. 
Discernir as cores primarias das secundarias. Compoñer 
o círculo cromático a partir de cores primarias.

Diferencia as cores primarias das secundarias. CCEC

Confecciona o círculo cromático.   CAA

Transcribir texturas táctiles a texturas visuais mediante 
técnicas de elaboración de texturas.

Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas
en composicións abstractas ou figurativas.

CAA

Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas, secas, húmidas e mixtas: 
témpera, lapis de grafito e de cor, colaxe…

Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma
axeitada ao obxectivo da actividade.

CAA

Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio e
aproveitando as súas ca- lidades gráfico-plásticas.     

CSC

Realizar creacións plásticas nas que se amose o 
coñecemento dos principios perceptivos.

Identifica os elementos e elementos que interveñen no proceso de percepción de imaxes. CCL

CCEC

Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes Diferencia imaxes figurativas de abstractas. CCEC
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no ámbito comunicativo. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. CCL

Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa relación
significante-significado: símbolos e iconas.

Distingue símbolos de iconas. CCL

Diferenciar e analizar os elementos que interveñen en 
todo acto de comunicación.

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

Recoñecer as funcións da comunicación. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. CCL

Clasificar diferentes obras sengudo o estilo artístico ao 
que pertencen.

Identifica e clasifica obras de arte de diferentes estilos recoñecendo as características
principais que os distinguen.  

CCEC

Recoñecer os campos do audiovisual nos que se traballa
en Galiza e identificar algúns personaxes representativos
deste.

Recoñece diferentes obras do audiovisual galego como teleseries, cine, publicidade,  cómic
e cine de animación.

CCEC

CD

3º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos. Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por escrito. CAA

Debuxar con distintos niveis
de iconicidade da imaxe.

Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando bosquexos,
apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos.   

CCEC

Identificar e diferenciar as

propiedades da cor luz e a cor pigmento.

Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias da cor
pigmento e cor luz, aplicando as TIC, para expresar sensacións en composicións sinxelas.

CD

Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas.  CAA

Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técni-
cas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. Témpera 
e lapis de grafito e de cor; colaxe.

Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeita-
da ao obxectivo da actividade.

CAA

Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio e
aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas.   

CSC
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Recoñecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan as 
ilusións ópticas e aplicar estas leis na elaboración de 
obras propias.

Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt.     CCEC

Identificar significante e significado nun signo visual. Distingue significante e significado nun signo visual.  CCL

Describir, analizar e interpretar unha imaxe, distinguindo 
os seus aspectos denotativo e connotativo.

Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os seus
elementos.                   

CCL

Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os elementos de signifi-
cación, narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando o

seu significado.    

CCL

Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovi-
sual con distintas funcións.

Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións utilizando dife-
rentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico,

storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados.           

CAA

CSC

Identificar e recoñecer as linguaxes visuais apreciando 
os estilos e as tendencias, valorando, e respectando do 
patrimonio histórico e cultural, e gozando del.

 Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais.  
CCEC

Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia, va-
lorar as achegas das tecnoloxías dixitais e ser capaz de 
elaborar documentos mediante este.

Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os recur-
sos dixitais de xeito axeitado.       

CD

4º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

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

Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plásti-
ca e visual.

CAA
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Elixir os materiais e técnicas máis axeitadas para elabo-
rar composicións en a base a uns obxectivos prefixados 
e a autoavaliación continua do proceso de realización.

Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e ex-
presarse en relación ás linguaxes gráfico-plásticas.

CCEC

CAA

Realizar obras plásticas experimentando con diferentes 
soportes e técnicas, analóxicas e dixitais, valorando o es-
forzo de superación que supón o proceso creativo.

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

CSIEE

CAA

Realizar proxectos plásticos que comporten unha organi-
zación de forma cooperativa, valorando o traballo en 
equipo coma fonte de riqueza na creación artística.

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

CSIEE

CCEC

Recoñecer en obras de arte elementos e técnicas de ex-
presión, apreciar os estilos artísticos, valorar o patrimo-
nio artístico/ cultural como medio de comunicación e de-
leite, e contribuír á súa conservación a través do respec-
to e divulgación das obras de arte.

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

CCEC

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

Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual. CCL

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

Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o dos compañeiros e compañeiras. CSIEE

Identificar os elementos da estrutura narrativa e expresi-
va da linguaxe audiovisual e multimedia, describir correc-
tamente os pasos necesarios para a produción dunha 
mensaxe audiovisual, e valorando o labor de equipo.

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

CCL

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

Realizar composicións creativas a partir de códigos utili-
zados en cada linguaxe audiovisual, amosando
interese polos avances tecnolóxicos vinculados a estas 
linguaxes.

Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por computador. CD

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

Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación. CSIEE

Amosar unha actitude crítica ante as necesidades de 
consumo creadas pola publicidade, rexeitando os ele-
mentos de discriminación sexual, social ou racial.

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

CCL

CCEC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O alumnado realizará tarefas de diferente natureza, dependendo dos con dos,
 que deberá subir á súa clase de EPVeAv en Classroom, plataforma dende a que 
traballamos a materia. Alí quedarán almacenados para consulta e posterior 
avaliación da profesora. 
As tarefas deseñadas para o terceiro trimestre serán de carácter obrigatorio para 
aqueles/as alumnos/as con algunha das avaliacións anteriores suspensas, e de 
carácter voluntario para o resto. Así, para os primeiros terán a valoración de 
recuperación, mentres que para os segundos serán unha oportunidade de subir a 
media do curso.
Os/As alumnos/as que teñan suspensa a 1ª, a 2ª ou ambas avaliacións, deberán a 
maiores responder as preguntas dun cues onario en Drive, elaborado para tal 
efecto e co obxec vo de repasar os con dos non superados nos temas teóricos).
No enunciado de cada unha das ac vidades inclúense as ligazóns de interese.
Ao igual que nas avaliacións anteriores, na terceira valoraranse con dos 
conceptuais, procedimentais e ac tudinais nunha proporción de 40%, 40% e 20%, 
de cara á nota global.

Instrumentos:
O traballo nesta materia será de tres pos diferentes:

● Fichas/ cues onarios ( traballos individuais moi pautados. Aplicacións 
directas das explicacións da profesora ou a lectura dos temas para reforzar 
os con dos e fixar a aprendizaxe). Poden realizarse en soporte papel ou 
virtual. Dada a axilidade do recurso están orientados aos cursos inferiores, 
isto é, 1º e 3º ESO.

● Traballos: individuais que se desenvolverán tanto na casa supervisados pola 
profesora a través de Classroom e que ocuparán varias sesións. Requiren 
unha sesión previa de con dos na que se exporán os requisitos do traballo. 
Dados o tempos necesarios neste po de recursos será aplicable 
preferentemente en 4ºESO eocasionalmente a 3º.

● Proxectos: son traballos máis complexos nos que se require maior grao de 
inves gación e implicación por parte do alumnado. Por este mo vo están 
indicados para o alumnado de 4ºESO. Desenvolveranse de xeito individual 
para esta ocasión. O proxecto segmentarase en diferentes estadios para que 
o alumnado vaia adquirindo as competencias necesarias para desenvolver o 
proxecto ata o final. 

Para a avaliación das fichas, traballos ou proxectos, poderanse empregar:
Guías de observación e Rúbricas.

Cualificación final

Para alumnado que vera as dúas primeiras avaliacións aprobadas, a nota do 
curso será a media entre ás dúas avaliacións. Os traballos do terceiro 
trimestre servirán para subir esta media ata nun punto e medio.
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Para alumnado que vera algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas 
ou ambas, e tendo presentado as ac vidades de recuperación per nentes, a 
nota do curso será a media entre a nota máis alta de cada unha das 
avaliacións ou recuperacións. Os traballos a maiores do terceiro trimestre 
servirán para subir esta media ata nun punto e medio.

Para alumnado que vera algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas 
ou ambas, e NON tendo presentado as ac vidades de recuperación 
per nentes, a nota do curso será a media entre as notas rexistradas 
correspondentes aos dous primeiros trimestres.

O alumnado deberá acadar cando menos unha media de 4.5 nos mínimos 
esixibles e nas competencias clave para superar a materia.

Proba
extraordinaria de

setembro 

No caso de materia pendente para setembro o requisito para aprobar será a
presentación dunha serie de ac vidades marcadas pola profesora no mes de
xuño  e  que  poderán  ser  presentadas  en  man  ou  a  través  de  Classroom
segundo as circunstancias do momento.

As ac vidades consis rán en fichas que o  alumnado deberá completar de
xeito  correcto  e  cunha  boa  presentación  (limpeza  e  orde).  Estas  farán
referencia  ás  unidades  didác cas  máis  representa vas  dos  dous primeiros
trimestres, puntuaranse cun máximo de 10 e avaliarase a materia facendo a
media entre elas. 

O/A  alumno/a deberá acadar  un  mínimo de  4.5  na media  para  superar  a
asignatura.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
EPVeAv pendente de 1º ESO

- Identificar os elementos configuradores da imaxe.
- Experimentar coas variacións formais do punto, a liña e o plano.
- Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en composicións 
básicas.
- Discernir e experimentar coas cores primarias e secundarias. 
- Recoñecer e transcribir texturas táctiles a texturas visuais.
- Coñecer as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas, secas, húmidas 
e mixtas: témpera, lapis de grafito e de cor, colaxe…
- Coñecer os principios perceptivos.
- Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito comunicativo.
- Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa relación significante-significado: 
símbolos e iconas.
- Diferenciar os elementos que interveñen en todo acto de comunicación.
- Recoñecer as funcións da comunicación.
- Clasificar diferentes obras sengudo o estilo artístico ao que pertencen.
- Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e arco.
- Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de agudos, rectos e obtusos.
- Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender a forma de medilos.
- Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción.
- Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando medidas de segmentos coa regra ou 
utilizando o compás.
- Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, escua-
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dra e cartabón.
- Estudar as aplicacións do teorema de Thales.
- Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus lados e dos seus ángulos.
- Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos dun
triángulo.
- Coñecer os tipos de cuadriláteros.
- Executar as construcións máis habituais de paralelogramos.
- Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os irregulares.
- Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na circunferencia.

EPVeAv pendente de 3º ESO
- Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos.
- Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe.
- Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento.
- Coñecer as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas 
e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; colaxe.
- Recoñecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan as ilusións ópticas.
- Identificar significante e significado nun signo visual.
- Describir, analizar e interpretar unha imaxe, distinguindo os seus aspectos denotati-
vo e connotativo.
- Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovisual con distintas funcións.
- Identificar e recoñecer as linguaxes visuais apreciando os estilos e as tendencias, 
valorando e respectando o patrimonio histórico e cultural.
- Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia, valorar as achegas das tec-
noloxías dixitais e ser capaz de elaborar documentos mediante este.
- Coñecer lugares xeométricos e definilos.
- Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os irregulares.
- Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado
- Comprender as condicións dos centros e as rectas tanxentes en distintos casos de tanxencia 
e enlaces.

Criterios de cualificación:
O requisito para aprobar será acadar unha nota mínima de suficiente na suma
duns  exercicios  que  versarán  sobre  os  con dos  da  materia  do  curso  non
superado. 
Os exercicios aparecerán compilados nun único traballo,  e  divididos  en 10
enunciados  dos  que,  tanto  os  teóricos  coma  os  prác cos,  posuirán  unha
calificación dun punto sobre 10.
A nota final será a suma das calificacións de cada un dos exercicios. A materia
considerarase como superada se o resultado acada a nota numérica dun 4.5
sobre 10. 

                                                         Metodoloxía:
  Traballarase co alumnado pendente a través de correo electrónico. 

O alumnado deberá resolver unha serie de exercicios orientados ao repaso 
dos apuntes do curso pendente (á súa disposisción no blog de EPVeAv 
aloxado na web do centro).
Os exercicios serán teóricos e prác cos e formarán parte dun formulario en 
Drive que o alumnado deberá completar e reenviar resolto.
O alumnado deberá enviar a totalidade dos exercicios ao correo 
pla caespineira@gmail.com antes do 28 de maio de 2020.
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Ac vidades

Ac vidades de repaso e recuperación: 
Orientadas a alumnado coa primeira, a segunda ou ambas avaliacións 
suspensas.
Consis rán nunha serie de cues onarios con preguntas para responder polo 
alumnado despois de repasar os con dos nos temas teóricos.
Ac vidades de repaso e ampliación:
Orientadas a todo o alumnado que cursa a materia.
Dada a con nuidade da maioría dos con dos, as ac vidades propostas como 
ampliación para o terceiro trimestre terán como obxec vo o repaso dos 
mesmos con algún engadido puntual para o desenvolvemento das 
competencias. Estas ac vidades axudarán a recuperar aos suspensos e a subir 
nota aos aprobados.
Trátase de propostas de tarefas e exercicios como, 
- cues onarios de preguntas a realizar tras a exposición de con dos a través 
dos temas ou o visionado de arquivos mul media,
- traballos de inves gación para os grupos de 3º e 4º ESO, rastrexo na rede co 
obxec vo de documentarse na fase de análise e observación de referentes 
dentro do proceso crea vo.
- traballos de descrición e análise de mensaxes visuais e audiovisuais.
- traballos de expresión plás ca e visual.
- traballos en linguaxe audiovisual.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade):

Canles:
O alumnado realizará tarefas de diferente natureza dependendo dos 
con dos (dixitais: cues onarios en Drive, documentos, fotos, vídeos… 
e tradicionais: debuxos, composicións ou representacións gráficas sobre
soporte sico) que deberá subir á súa clase de EPVeAv en Classroom, 
plataforma dende a que traballamos a materia, mediante arquivos pdf, 
jpg, png, mp4, mov ou ligazóns, segundo o caso. Alí quedarán 
almacenadas para ser consultadas e avaliadas posteriormente pola 
profesora.
Tamén se terá en conta o correo electrónico como outra vía de 
comunicación, e puntualmente se establecerá contacto por 
videoconferencia a través de Webex.
Dinámica:
O enunciado e publicación das ac vidades será semanal, na sesión 
asignada á materia en cada grupo, aproveitando tamén esta hora para 
facer ampliacións ou comentarios de seguimento para o alumnado.
No enunciado aparecerán as instrucións, os arquivos adxuntos e as 
ligazóns necesarias para que o alumnado teña acceso ao total da 
información que require para a resolución da tarefa. Tamén se concreta 
a data de entrega, deixando unha marxe bastante considerable entre 
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tarefas para non incrementar o volume total xunto co resto das 
materias.
A dinámica de traballo, dadas as circunstancias, será individual. Cada 
alumno/a elaborará o seu material para presentar.
Contacto:
Aínda que só temos unha sesión semanal de clase por grupo, o contacto
profesora alumnos/as será permanente, estando á súa disposición para 
resolver dúbidas ou solucionar problemas.
Conec vidade:
Salvando algúns problemas ao principio do confinamento, o total do 
alumnado dispón actualmente de conec vidade, polo que non houbo 
que deseñar ningunha metodoloxía alterna va á comunicación dixital.

Materiais e recursos

Aplicacións para a xes ón das clases: Classroom
Almacenamento de documentos en Drive
Programas gratuitos de edición de imaxe bitmap: Gimp
Programas gratuitos de edición de imaxe vector: Inkscape
Programas gratuitos de edición de texto: Open Office
Aplicacións gratuitas de edición en vídeo para móbil.
Programa de edición de vídeo profesional   Corel Video Studio   (profesora)  
Aplicación para videoconferencia Webex
Correo electrónico   plas caespineira@gmail.com  
Blog de EPVeAv de Espiñeira   h ps://plas ca.espinheira.es/  
Buscador de Google
Galería de imaxes de Google
Youtube
Bancos de recursos: imaxes, sons e música libres de dereitos
 Escáner, ordenador, disposi vo móbil, cámara fotográfica/vídeo.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Este documento publicarase no blog de EPVeAv, facilitando a ligazón a todo 
o alumnado a través de correo electrónico e indicando a posibilidade de 
acceder a través do mesmo ou directamente na páxina web do centro.

O seguimento do traballo semanal do alumnado será remi do ao tor do 
grupo nun informe orientado ás familias que será enviado ao final de cada 
semana.

Publicidade 
Así mesmo, este documento será enviado á dirección do centro para a súa 
posterior publicación na páxina web. 
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