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

B1.12: Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-
plásticas...

B1.7.5 : Crea co papel recortado formas abastractas e figurativas
compondoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos.

B2.1: Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito
comunicativo

B1.7.6: Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de
forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-

plásticas.

B2.2: Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa relación
significante-significado: simbolos e iconas.

B.2.1.1: Diferencia imaxes figurativas e abstractas.

B2.3: Analizar e realizar comics aplicando os recursos adecuadamente. B.2.1.2: Recoñece graos de iconicidade nunha seria de imaxes

B2.4: Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de
comunicación.

B.2.1.3: Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun
mesmo tema.

B2.5: Recoñecer as funcións da comunicación. B.2.2.1: Distingue símbolos de iconas

B.2.2.2: Deseña símbolos e iconas.

B.2.3.1: Deseña un comic utilizando adecuadamente viñetas e lendas,
globos, liñas cinéticas e onomatopeas.

B.2.4.1: Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de
comunicación visual.

B.2.5.1: Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de
comunicación audiovisual.

B.2.5.2: Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes
visuais e audiovisuais.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Análise de producións dos alumnos

Instrumentos:Resolución de exercicios do seu Caderno de Traballo de 
Plástca, que é a súa referencia.

Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso: 
A nota da 3º Avaliacion e fnal será a nota da 2ª avaliación que poderá 
incrementarse ata 1 punto se o alumno entrega más do 50% das tarefas 
propostas, correctamente realizadas e nos plazos indicados e según a 
calidade de ejecución dos traballos de reforzo que se presenten.

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba de Setembro consistrá en 5 exercicios do seu caderno de traballo, a 
razón de 2 puntos cada exercicio correctamente executados

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Recuperarán os traballos da 2ºavaliación non realizados no seu día mediante
o seu reenvio e realizarán os novos traballos propostos o longo deste tempo 
o igual que os realizan os seus compañeiros xa aprobados.

Criterios de cualifcación:
Os traballos reenviados tanto da 2ºavaliación como os traballos establecidos 
como reforzo durante este tempo, serán califcados de 1 a 10 puntos, según 
a adecuación do pedido na lámina correspondente e á calidade na súa 
execución.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
As láminas executadas correctamente do seu caderno de traballo, que é o 
seu instrumento fundamental para o desenrolo da asignatura, serán o 
referente para a súa avaliación positva.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades
Láminas propostas do seu Caderno de Traballo da editorial Anaya

nMetodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A comunicación estableceuse a través do correo de aula creado para a 
asignatura de Plástca: Elenaplastca1a@gmail.com e 
Elenaplastca1b@gmail.com a donde os alumnos fan o envio fotográfco do 
seu traballo. A tutora ten coñecemento de que alumnos están conectados a 
dito correo e cales non.

Materiais e recursos Caderno de Educación Plástca Visual e Audiovisual da Editorial Anaya. Para o 
nivel de 1º
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  A través do correo electrónico establecido, poñerase no seu 
coñecemento que esta información atoparase na  páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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