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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Utilizar con criterio os materiais e a terminoloxía especifica. DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao 
obxectivo plástico desexado. 

B1.3. 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. 

DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude autónoma e responsable, respectando o traballo 
propio e alleo. 

B2.2. Empregar a liña para a configuración de formas e transmisión de 
expresividade. 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando volume, 
movemento, espazo e sensacións subxectivas. 
DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica ou 
expresiva, atendendo á comprensión da súa estrutura interna. 

B2.1. Describir graficamente obxectos naturais ou artificiais, amosando a 
comprensión da súa estrutura interna. 

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 
DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás súas proporcións, 
relacionándoas con formas xeométricas simples. 

B3.1. Elaborar composicións analíticas, descritivas e expresivas con diferentes 
graos de iconicidade. 

DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a representación da 
realidade observada segundo a función que se persiga (analítica ou subxectiva) e o 
seu grao de iconicidade. 

B3.2. Aplicar as leis básicas da percepción visual ao representar distintos 
volumes xeométricos ou orgánicas dentro dun espazo compositivo, 
atendendo ás proporcións e á perspectiva. 

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano atendendo ás leis visuais 
asociativas, ás organizacións compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais en 
composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou descritiva. 

B4.1. Representar o volume de obxectos e espazos tridimensionais mediante a 
técnica do claroscuro. 

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico-
plásticas mediante valores lumínicos. 

B4.2. Valorar a influencia da luz como configuradora de formas e o seu valor 
expresivo. 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto 
acromáticos como cromáticos, e explicar verbalmente eses valores en obras propias 
e alleas. 

B4.3. Explorar as posibilidades expresivas da textura visual e o claroscuro DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura visual con procedementos gráfico-plásticos, 
con fins expresivos e configuradores, en obras propias e alleas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realización de tarefas. 

Instrumentos: 
Resolución e rúbrica de traballos. 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será a avaliación 
contínua respecto as dúas primeiras avaliacións. 

 
Recuperación da 2ª avaliación :  
As tarefas de recuperación e reforzo, entregadas na 3 avaliación,  puntuarán  un 
máximo de ata 6 puntos.  
 
Temas de ampliación e mellora. 
O alumno pode subir ata de 2 puntos máximo na nota media final por medio da 
entrega de novas tarefas. 
A  entrega  de ditas tarefas é de carácter  voluntario. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A cualificación final positiva garantirá o aprobado da materia.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Non hai alumnado con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de  recuperación e/ou repaso  ou de ampliación de contidos: 
materia:  
-Fichas con actividades guiadas. 
- Visualización de vídeos explicativos  
 
 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Por medio da aula virtual classroom se tratarán as competencias 
imprescindibles  mediante a exposición de contidos por medio de arquivos 
de actividades e reforzos teóricos, así coma vídeos explicativos moi 
específicos.  
Tamén se presentarán novos contidos por medio de vídeos explicativos e 
propostas de actividades, de realización voluntaria. 
 
O seguimento do aprendizaxe será individualizado, de xeito que o alumnado 
que o precise terá explicacións personalizadas e asesoramento por medio 
de mensajes  de chat ou por correo electrónico, elaborándose vídeos 
propios con resolución de dúbidas ou achegando novo material de reforzo. 
 
As consultas sobre ditas tarefas ou entrega e avaliación das mesmas serán 
por medio do correo electrónico gmail da profesora, a aula virtual ou 
mediante chat. Ditas consultas non teñen horario definido. 

 O contacto o co alumnado sen conectividade realizarase a través da titoría 
correspondente ou do centro. 

 
  

Materiais e recursos 
Apuntes en pdf, vídeos explicativos, enlaces ....publicados na 
aula virtual de google classroom e tamén entregados a través do  correo 
electrónico gmail, ben sexa as familias coma a titoría. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnado con conectividade a través do correo electrónico 
gmail, do chat, do sistema sixa e da aula virtual classroom. 
Contacto co alumnado sen conectividade a través da titoría 
correspondente. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais sinxelas no 
plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo sobre taboleiro, 
aplicando os fundamentos da xeometría métrica de acordo cun esquema paso 
a paso e/ou unha figura de análise elaborada previamente. 

DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares 
xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba 
graficamente o cumprimento das condicións establecidas.  
DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e 
polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións.  
DT1.B1.1.4. Comprende as relacións métricas dos ángulos da circunferencia e o 
círculo, describe as súas propiedades e identifica as súas posibles aplicacións.  
DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, aplicando as 
propiedades das súas liñas e os puntos notables, e os principios xeométricos 
elementais, e xustifica o procedemento utilizado.  
DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, 
itinerario ou relacións de semellanza.  
DT1.B1.1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a razón idónea para o 
espazo de debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica correspondente en 
función da apreciación establecida e utilizándoa coa precisión requirida.  
DT1.B1.1.8. Comprende as características das transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), identificando as súas 
invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a 
representación de formas planas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realización de tarefas. 
Realización de cuestionarios. 
Realización cuestionarios vía telemática por MEET. 

Instrumentos: 
Resolución e rúbrica de traballos. 
Rúbrica de cuestionarios. 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Obterase da media porcentual das notas obtidas por cuestionarios dos contidos 
traballados nas dúas primeiras avaliacións. 
Tema1: Proporcionalidade - 15% 
Tema2: Transformacións xeométricas-15% 
Tema3: Triángulos- 30% 
Tema4: Cuadriláteros- 20%  
Tema5: Polígonos-20%. 

 
Recuperación da 1ª e 2ª avaliación :  
As tarefas, entregadas na 3 avaliación,  puntuarán  un máximo de ata 5 puntos.  
Os cuestionarios de realización vía telemática o vía presencial puntuarán un 
máximo de 1 puntos . 
 
O alumno pode subir ata un punto a nota media final  pola entrega de tarefas de 
reforzo da 1ª e 2ªavaliación. 
O alumnado poderá tamén subir ata outro punto a nota media final pola entrega 
de tarefas de ampliación. 
Tema 5- Tanxencias- Potencia. 
Tema 6- Curvas Técnicas. 
Tema 7- Curvas Cónicas. 
Tema 8_ Introdución aos sistemas de representación. 
En ámbolos dous caso a súa entrega é de carácter  voluntario. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entrega de tarefas – ata 5 puntos. 
Cuestionario presencial ou por vía telemática- ata 1 punto. 
A cualificación final positiva garantirá o aprobado da materia.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Non hai alumnado con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de  recuperación e/ou repaso das unidades didácticas da 
materia:  
-Fichas con actividades de reforzo. 
- Visualización de vídeos explicativos  
 
Actividades de ampliación  de contidos:  
-Fichas teórico-prácticas. 
- Visualización de vídeos explicativos  
 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Por medio da aula virtual classroom se tratarán as competencias 
imprescindibles  mediante a exposición de contidos por medio de arquivos 
de actividades e reforzos teóricos, así coma vídeos explicativos moi 
específicos.  
Tamén se presentarán novos contidos por medio de vídeos explicativos e 
propostas de actividades, de realización voluntaria. 
 
O seguimento do aprendizaxe será individualizado, de xeito que o alumnado 
que o precise terá explicacións personalizadas e asesoramento por medio 
de mensajes  de chat ou por correo electrónico, elaborándose vídeos 
propios con resolución de dúbidas ou achegando novo material de reforzo. 
 
As consultas sobre ditas tarefas ou entrega e avaliación das mesmas serán 
por medio do correo electrónico gmail da profesora, a aula virtual ou 
mediante chat. Ditas consultas non teñen horario definido. 

 O contacto o co alumnado sen conectividade realizarase a través da titoría 
correspondente ou do centro. 

 
  

Materiais e recursos 
Apuntes en pdf da profesora, vídeos explicativos, enlaces ....publicados na 
aula virtual de google classroom e tamén entregados a través do  correo 
electrónico gmail, ben sexa as familias coma a titoría. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnado con conectividade a través do correo electrónico 
gmail,, do chat, do sistema sixa e da aula virtual classroom. 
Contacto co alumnado sen conectividade a través da titoría 
correspondente. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (reforzo, repaso, e ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a aplicación das 
propiedades do arco capaz, dos eixes e centros radicais e/ou da 
transformación de circunferencias e rectas por inversión, indicando 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 

 

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles solucións e transformándoos por analoxía noutros 
problemas máis sinxelos.  
DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades dos eixes e 
centros radicais, e indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos 
de enlace e a relación entre os seus elementos.  

B1.2. Debuxar curvas cíclicas e cónicas e identificar os seus principais 
elementos, utilizando as súas propiedades fundamentais para resolver 
problemas de pertenza, tanxencia ou incidencia 

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas e as relacións métricas entre 
elementos, describe as súas propiedades e identifica as súas aplicacións.  
DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección e tanxencias entre liñas 
rectas e curvas cónicas, aplicando as súas propiedades, e xustifica o procedemento 
utilizado.  
DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os elementos que as definen, 
tales como eixes, focos, directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu trazado 
por puntos ou por homoloxía respecto á circunferencia.  

B2.1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a man alzada para 
desenvolver a visión espacial, analizando a posición relativa entre rectas, 
planos e superficies, identificando as súas relacións métricas para determinar 
o sistema de representación axeitado e a estratexia idónea que solucione os 
problemas de representación de corpos ou espazos tridimensionais. 

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios xeométricos que condicionan 
o paralelismo e a perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados como ferramenta base para 
resolver problemas de pertenza, posición, mínimas distancias e verdadeira 
magnitude.  
DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en planos paralelos, perpendiculares 
ou oblicuos aos planos de proxección, trazando as súas proxeccións diédricas.  
DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, ángulos e figuras 
planas utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano en sistema diédrico e, de 
ser o caso, no sistema de planos cotados.  
DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, debuxando 
as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude.  
DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos xeométricos coa axuda 
das súas proxeccións diédricas ou a súa perspectiva, indicando o trazado auxiliar 
utilizado para a determinación dos puntos de entrada e saída.  
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B3.1. Elaborar bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun 
proxecto sinxelo relacionado co deseño industrial ou arquitectónico, valorar a 
exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a utilización de aplicacións 
informáticas, planificar de maneira conxunta o seu desenvolvemento, revisar 
o avance dos traballos e asumir as tarefas encomendadas con 
responsabilidade. 

DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou arquitectónicos, a 
partir dos planos técnicos que os definen.  
DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para posibilitar a 
comunicación técnica con outras persoas.  

B3.2. Presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, os esbozos e os 
planos necesarios para a definición dun proxecto sinxelo relacionado co 
deseño industrial ou arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e a 
limpeza que proporciona a utilización de aplicacións informáticas, planificar 
de maneira conxunta o seu desenvolvemento, revisar o avance dos traballos e 
asumir as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas industriais ou obxectos 
arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes e/ou as seccións necesarias, tomando 
medidas directamente da realidade ou de perspectivas a escala, elaborando 
bosquexos a man alzada para a elaboración de debuxos cotados e planos de 
montaxe, instalación, detalle ou fabricación, de acordo coa normativa de aplicación.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realización de tarefas. 
Realización de cuestionarios. 
Realización cuestionarios vía telemática por MEET. 

Instrumentos: 
Resolución e rúbrica de traballos. 
Rúbrica de cuestionarios. 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será  a avaliación 
continúa do realizado na 1ª e 2ª avaliación. 
As tarefas de ampliación, reforzo  e preparación para as probas de selectividade, 
entregadas na 3 avaliación,  poderán subir a nota media final ata 4 puntos. 
A súa entrega é de carácter voluntario polo que o seu traballo só incrementará a 
nota media. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entrega de tarefas – ata 5 puntos. 
Cuestionario presencial ou por vía telemática- ata 1 punto. 
A cualificación final positiva garantirá o aprobado da materia.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Non hai alumnado con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso das unidades didácticas da 1ª e 2ªavaliación:  
-Fichas con actividades de reforzo. 
- Visualización de vídeos explicativos  
 
Actividades de ampliación  de novos contidos:  
-Fichas teórico-prácticas. 
- Visualización de vídeos explicativos  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Por medio da aula virtual classroom se tratarán as competencias 
imprescindibles  mediante a exposición de contidos por medio de arquivos 
de actividades e reforzos teóricos, así coma vídeos explicativos moi 
específicos.  
Tamén se presentarán novos contidos por medio de vídeos explicativos e 
propostas de actividades, de realización voluntaria. 
 
O seguimento do aprendizaxe será individualizado, de xeito que o alumnado 
que o precise terá explicacións personalizadas e asesoramento por medio 
de mensajes  de chat , por correo electrónico, videoconferencia , 
elaborándose vídeos propios con resolución de dúbidas ou achegando novo 
material de reforzo. 
 
As consultas sobre ditas tarefas ou entrega e avaliación das mesmas serán 
por medio do correo electrónico gmail da profesora, a aula virtual ou 
mediante chat. Ditas consultas non teñen horario definido. 

 O contacto o co alumnado sen conectividade realizarase a través da titoría 
correspondente ou do centro. 

 
  

Materiais e recursos 
Apuntes en pdf da profesora, vídeos explicativos, enlaces ....publicados na 
aula virtual de google classroom e tamén entregados a través do  correo 
electrónico gmail, ben sexa as familias coma a titoría. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnado con conectividade a través do correo electrónico 
gmail, do chat,  do sistema sixa e da aula virtual classroom. 
Contacto co alumnado sen conectividade a través da titoría 
correspondente. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións 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 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas. 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as 
propostas establecidas por escrito. 

B3.1. Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a liña e o 
plano. 

EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e 
resalta o triángulo que se forma. 

B3.2. Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o cartabón, 
despois de repasar previamente estes conceptos. 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que 
pasen por puntos definidos, utilizando escuadro e cartabón con suficiente precisión. 

B3.4. Utilizar o compás, realizando exercicios variados para familiarizarse con 
esta ferramenta. 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en partes iguais, usando o compás, e debuxa coa 
regra polígono que se posibilita. 

B3.5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de 
ángulos agudos, rectos e obtusos. 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º no escuadro e no cartabón. 

B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender a forma de medilos. EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás. 
B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción. EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás. 
B3.8. Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando medidas de 
segmentos coa regra ou utilizando o compás. 

EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou 
utilizando o compás. 

B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén 
utilizando regra, escuadra e cartabón. 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén 
utilizando regra, escuadra e cartabón. 

B3.10. Estudar as aplicacións do teorema de Thales. EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 
B3.11. Coñecer lugares xeométricos e definilos. EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares 

xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). 

B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus lados e 
dos seus ángulos. 

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

B3.13. Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou ángulos). EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous 
ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas. 

B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos dun triángulo. EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera 
triángulo, construíndo previamente as medianas, as bisectrices ou as mediatrices 
correspondentes. 

B3.18. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os 
regulares e os irregulares. 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, 
diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

B3.19. Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na circunferencia. EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos 
nunha circunferencia. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realización de tarefas e proxectos artísticos. 

Instrumentos: 
Resolución e rúbrica de traballos e propostas de carácter técnico e 
artístico. 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Obterase da media porcentual das notas obtidas nos contidos traballados de 
xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións. 
Tema1: Trazados básicos- 30% 
Tema2: Polígonos regulares-20% 
Tema3 : Triángulos -30% 
Tema 4: Simetría-20%. 
 
Temas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación : puntuarán un máximo de ata 6 
puntos por tema a excepción do tema 4 que poderá ter unha puntuación de ata 
10 puntos.  
 
Tema 5- Elementos formais: punto, liña, plano- Este tema é voluntario polo que 
o seu traballo incrementará ata 1 punto como máximo a nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entrega de tarefas e pequenos proxectos artísticos enfocadas de xeito 
personalizado a adquirir só os estándares de aprendizaxe non acadados 
durante o curso. 
A cualificación final positiva de dito traballo de recuperación garantirá o 
aprobado da materia.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
  Os mesmos que os marcados para o curso ordinario . 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final positiva do traballo de recuperación garantirá o aprobado da 
materia.  

Procedementos de avaliación: 
 

Realización de tarefas e pequenos proxectos artísticos enfocadas de 
xeito personalizado a adquirir só os estándares de aprendizaxe non 
acadados durante o curso. 

 
  Instrumentos de avaliación: 

         O instrumento de avaliación será a resolución e rúbrica de tarefas e proxectos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de  recuperación e/ou repaso das unidades didácticas da 
materia:  
-Fichas con actividades de reforzo. 
-Pequenos proxectos artísticos 
- Visualización de vídeos explicativos  
 
Actividades de ampliación  de contidos:  
-Pequenos proxectos artísticos 
- Visualización de vídeos explicativos  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Por medio da aula virtual moodle se tratarán as competencias 
imprescindibles  mediante a exposición de contidos por medio de arquivos 
de actividades e reforzos teóricos, así coma vídeos explicativos moi 
específicos.  
Tamén se presentarán novos contidos por medio de vídeos explicativos e 
propostas de actividades de enfoque creativo e lúdico, de realización 
voluntaria. 
 
O seguimento do aprendizaxe será individualizado, de xeito que o alumnado 
que o precise terá explicacións personalizadas e asesoramento por medio 
de mensajes  de chat ou por correo electrónico, elaborándose vídeos 
propios con resolución de dúbidas ou achegando novo material de reforzo. 
 
As consultas sobre ditas tarefas ou entrega e avaliación das mesmas serán 
por medio do correo electrónico gmail da profesora, a aula virtual ou 
mediante chat. Ditas consultas non teñen horario definido. 

 O contacto o co alumnado sen conectividade realizarase a través da titoría 
correspondente ou do centro. 

  

Materiais e recursos 

Apuntes en pdf da profesora, vídeos explicativos, enlaces ....publicados na 
aula virtual do centro en moodle e tamén entregados a través do correo 
gmail ben sexa as familias coma a titoría no caso de alumnado sen 
conectividade. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnado con conectividade a través do correo electrónico 
gmail, do sistema sixa e da aula virtual moodle. 
Contacto co alumnado sen conectividade a través da titoría 
correspondente. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións 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 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos. EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). 

B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os 
regulares e os irregulares. 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 12 lados, 
diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

B3.3. Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado. EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 12 lados, 
coñecendo o lado e o radio. 

B3.4. Comprender as condicións dos centros e as rectas tanxentes en distintos 
casos de tanxencia e enlaces. 

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente as ferramentas. 
EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e 
rectas, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

B3.5. Comprender a construción do ovalo e do ovoide básicos, aplicando as 
propiedades das tanxencias entre circunferencias. 

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un ovalo regular, coñecendo o diámetro maior. 

B3.6. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos ovalos e nos 
ovoides. 

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de ovalos e ovoides, segundo os diámetros 
coñecidos. 

B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e enlaces para construír espirais de 
dous, tres, catro e cinco centros. 

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco centros. 

B3.9. Comprender o concepto de proxección e aplicalo ao debuxo das vistas 
de obxectos, con coñecemento da utilidade das anotacións, practicando sobre 
as tres vistas de obxectos sinxelos e partindo da análise das súas vistas 
principais. 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos seus vértices e as súas arestas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realización de tarefas e proxectos artísticos. 

  Realización de cuestionarios. 

Instrumentos: 
Resolución e rúbrica de traballos e propostas de carácter técnico e 
artístico. 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Obterase da media porcentual das notas obtidas nos contidos traballados de 
xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións. 
Tema1: Trazados básicos- 20% 
Tema2: Polígonos regulares-30% 
Tema3 -1º parte: Tanxencias- 15% 
Tema 3-2º parte: Curvas técnicas- 15%  
Tema 4: Vistas e acoutación-20%. 
 
Temas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación : puntuarán un máximo de  ata 6 
puntos por tema a excepción do tema 4 que terá a puntuación máxima de 10 
puntos. 
Tema 5- A comunicación audiovisual- Este tema é voluntario polo que o seu 
traballo incrementará ata 1 punto como máximo a nota media final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entrega de tarefas e pequenos proxectos artísticos enfocadas de xeito 
personalizado a adquirir só os estándares de aprendizaxe non acadados 
durante o curso. 
A cualificación final positiva de dito traballo de recuperación garantirá o 
aprobado da materia.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
  Os mesmos que os marcados para o curso ordinario . 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final positiva do traballo de recuperación garantirá o aprobado da 
materia.  

Procedementos de avaliación: 
 

Realización de tarefas e pequenos proxectos artísticos enfocadas de 
xeito personalizado a adquirir só os estándares de aprendizaxe non 
acadados durante o curso. 

 
  Instrumentos de avaliación: 

         O instrumento de avaliación será a resolución e rúbrica de tarefas e proxectos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de  recuperación e/ou repaso das unidades didácticas da 
materia:  
-Fichas con actividades de reforzo. 
- Visualización de vídeos explicativos  
 
Actividades de ampliación  de contidos:  
-Pequenos proxectos artísticos 
- Visualización de vídeos explicativos  
 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Por medio da aula virtual classroom se tratarán as competencias 
imprescindibles  mediante a exposición de contidos por medio de arquivos 
de actividades e reforzos teóricos, así coma vídeos explicativos moi 
específicos.  
Tamén se presentarán novos contidos por medio de vídeos explicativos e 
propostas de actividades de enfoque creativo e lúdico, de realización 
voluntaria. 
 
O seguimento do aprendizaxe será individualizado, de xeito que o alumnado 
que o precise terá explicacións personalizadas e asesoramento por medio 
de mensajes  de chat ou por correo electrónico, elaborándose vídeos 
propios con resolución de dúbidas ou achegando novo material de reforzo. 
 
As consultas sobre ditas tarefas ou entrega e avaliación das mesmas serán 
por medio do correo electrónico gmail da profesora, a aula virtual ou 
mediante chat. Ditas consultas non teñen horario definido. 

 O contacto o co alumnado sen conectividade realizarase a través da titoría 
correspondente ou do centro. 

 
  

Materiais e recursos 
Apuntes en pdf da profesora, vídeos explicativos, enlaces ....publicados na 
aula virtual de google classroom e tamén entregados a través do  correo 
electrónico gmail, ben sexa as familias coma a titoría. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnado con conectividade a través do correo electrónico 
gmail, do sistema sixa e da aula virtual classroom. 
Contacto co alumnado sen conectividade a través da titoría 
correspondente. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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