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

B2.1./B2.2./B2.3./B2.4: Analizar a configuración de deseños realizados con
formas xeométricas planas, creando composicións donde interveñan
diversos trazados xeométricos, utilizando con precisión e limpeza os

materiais de debuxo técnico

B2.1.2: Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos
utilizando con  precisión os materiais de debuxo técnico.

B3.1./B3.2./B3.3./B3.4: Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as
formas do seu ámbito cultural, con sensibilidade cara as 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.

B2.1.3: Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces.

(O traballo será considerado como traballo de reforzo de conceptos e
mellora dos coñecementos xa adquiridos na 1º e 2º avaliación, posto
que os alumnos que conforman o grupo xa obtveron aprobado na 2ª

avaliación xa pasada)

B2.1.4: Resolve e analiza problemas de configuración de formas
xeométricas planas e aplicao á creación de deseños personais

B3.1.1: Coñece  os elementos e as finalidades da comunicación visual

B3.1.2: Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertiente
estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe visual e

verbal.

B3.3.2: Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa
dunha empresa.

B3.3.3: 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.
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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 

Non haberá posto que os alumnos que compoñen o grupo xa obtveron 
aprobado na segunda avaliación.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Criterios de cualifcación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con materias pendentes.
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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
Posto que o alumnado atopábase  previamente aprobado , establecéronse
como reforzo e ampliación da asignatura novos traballos non executados 
ata o momento do seu caderno

nMetodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A comunicación estableceuse a través de grupo de Whatsapp dende o 
primeiro momento por darse a circunstancia de ser un grupo reducido de 7 
alumnos, estando os 7 alumnos  conectados. A dito wasap mandan 
fotográfcamente os traballos que realizan. Se os alumnos non envían os 
traballos propostos comunícaselle á súa ttora, posto que non fan o 
seguimento correcto da asignatura.

Materiais e recursos Caderno de Educación Plástca Visual e Audiovisual da Editorial Anaya. Para o 
nivel de 4ºESO
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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 wasap 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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