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Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

 A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 
no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar 
a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingu ̈ístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingu ̈ística e cultural como 
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
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INFORMACIÓN BÁSICA POR MATERIAS E NIVEIS 

Educación Plástica Visual e Audiovisual - 1º de ESO 

 

1.  Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave 

 

 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 1º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

§ b 
§ f 
§ n 

§ B1.1. Elementos 
configurativos da 
imaxe: punto, liña e 
plano. 

§ B1.2. Aprecio do uso 
que os/as artistas fan 
do punto, a liña e o 
plano para aplicalo ás 
propias composicións. 

§ B1.1. Identificar os 
elementos 
configuradores da 
imaxe. 

§ EPVAB1.1.1. 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 

§ b 
§ f 
§ n 

§ B1.3. O punto como o 
elemento máis sinxelo 
na comunicación 
visual. 

§ B1.4. Posibilidades 
gráficas e expresivas 
da liña en relación ao 
seu trazado, o seu 
grosor ou a súa 
velocidade.  

§ B1.5. Calidades do plano 
como elemento 
compositivo e como 
construtor de volume. 

§ B1.2. Experimentar 
coas variacións 
formais do punto, o 
plano e a liña. 

§ EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos 
lineais mediante a 
observación de elementos 
orgánicos na paisaxe, nos 
obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos 
como inspiración en 
creacións gráfico-plásticas. 

§ CAA 

§ EPVAB1.2.2. Experimenta co 
punto, a liña e o plano co 
concepto de ritmo, 
aplicándoos de forma libre e 
espontánea. 

§ CSIEE 

§ EPVAB1.2.3. Experimenta co 
valor expresivo da liña e o 
punto e as súas 
posibilidades tonais, 
aplicando distintos graos de 
dureza, distintas posicións 
do lapis de grafito ou de cor 
(tombado ou vertical) e a 
presión exercida na 
aplicación, en composicións 
a man alzada, estruturadas 
xeometricamente ou máis 
libres e espontáneas. 

§ CCEC 

§ a 
§ c 
§ d 
§ n 
§ o 

§ B1.6. Elementos de 
expresión plástica: 
liña, textura e cor. 

§ B1.3. Expresar 
emocións utilizando 
distintos elementos 
configurativos e 
recursos gráficos: 
liña, puntos, cores, 
texturas, 
claroscuros, etc. 

§ EPVAB1.3.1. Realiza 
composicións que 
transmiten emocións 
básicas (calma, violencia, 
alegría, tristura...) 
utilizando diversos recursos 
gráficos en cada caso 
(claroscuro, liñas, puntos, 
texturas, cores...). 

§ CCL 

§ a 
§ f 
§ n 

§ B1.7. Composición: 
elementos.  

§ B1.8. O ritmo na 

§ B1.4. Identificar e 
aplicar os conceptos 
de equilibrio, 
proporción e ritmo 

§ EPVAB1.4.1. Analiza, identifica 
e explica oralmente, por 
escrito e graficamente, o 
esquema compositivo básico 

§ CCL 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 1º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

composición. en composicións 
básicas. 

 

de obras de arte e obras 
propias, atendendo aos 
conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo. 

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

§ CSIEE 

§ EPVAB1.4.3. Realiza 
composicións modulares con 
diferentes procedementos 
gráfico-plásticos en 
aplicacións ao deseño téxtil, 
ornamental, arquitectónico 
ou decorativo. 

§ CCEC 
§ CSIEE 

§ EPVAB1.4.4. Representa 
obxectos illados e 
agrupados do natural ou do 
ámbito inmediato, 
proporcionándoos en 
relación coas súas 
características formais e en 
relación co seu ámbito. 

§ CCEC 

§ a 
§ c 
§ d 
§ n 

§ B1.9. A cor coma 
fenómeno físico e 
visual. Mestura 
aditiva e mestura 
substractiva.  

§ B1.10. Círculo 
cromático. Cores 
complementarias. 

§ B1.5. Experimentar 
coas cores 
primarias e 
secundarias. 

§ EPVAB1.5.1. Experimenta 
coas cores primarias e 
secundarias, estudando a 
síntese aditiva e subtractiva 
e as cores complementarias. 

§ CSC 

§ a 
§ c 
§ f 
§ o 

§ B1.11. Texturas naturais 
e artificiais. 
Capacidade expresiva 
das texturas. 

§ B1.6. Transcribe 
texturas táctiles a 
texturas visuais 
mediante as 
técnicas de 
frottage, 
utilizándoas en 
composicións 
abstractas ou 
figurativas. 

§ EPVAB1.6.1. Transcribe 
texturas táctiles a texturas 
visuais mediante as técnicas 
de frottage, utilizándoas en 
composicións abstractas ou 
figurativas. 

§ CSIEE 

§ b 
§ c 
§ e 
§ f 
§ g 
§ n 

§ B1.12. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

§ B1.7. Coñecer e 
aplicar as 
posibilidades 
expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmidas e mixtas: 
témpera, lapis de 
grafito e de cor; 
colaxe. 

§ EPVAB1.7.1. Utiliza con 
propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da 
actividade. 

§ CCL 

§ EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de 
grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas 
mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en 
superficies homoxéneas ou 
degradadas. 

§ CSC 

§ EPVAB1.7.3. Experimenta 
coas témperas aplicando a 
técnica de diferentes formas 

§ CCEC 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 1º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

(pinceis, esponxas, goteos, 
distintos graos de 
humidade, estampaxes, 
etc.), valorando as 
posibilidades expresivas 
segundo o grao de 
opacidade e a creación de 
texturas visuais cromáticas. 

§ EPVAB1.7.4. Utiliza o papel 
como material, 
manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas 
visuais e táctiles, para crear 
composicións, colaxes 
matéricas e figuras 
tridimensionais. 

§ CAA 

§ EPVAB1.7.5. Crea co papel 
recortado formas abstractas 
e figurativas compóndoas 
con fins ilustrativos, 
decorativos ou 
comunicativos. 

§ CSC 

§ EPVAB1.7.6. Aproveita 
materiais reciclados para a 
elaboración de obras de 
forma responsable co medio 
e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

§ CSC 

§ EPVAB1.7.7. Mantén o seu 
espazo de traballo e o seu 
material en perfecto orde e 
estado, e achégao á aula 
cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

§ CSC 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual  

§ a 
§ c 
§ d 
§ e 
§ f 

§ B2.1. Imaxe e a 
comunicación visual. 
Iconicidade. Graos de 
iconicidade. Imaxe 
figurativa e imaxe 
abstracta. 

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

§ EPVAB2.1.1. Diferencia 
imaxes figurativas de 
abstractas. 

§ CCL 

§ EPVAB2.1.2. Recoñece graos 
de iconicidade nunha serie 
de imaxes. 

§ CCL 

§ EPVAB2.1.3. Crea imaxes con 
distintos graos de 
iconicidade baseándose nun 
mesmo tema. 

§ CD 

§ a 
§ c 
§ f 
§ l 
§ o 

§ B2.2. Comunicación 
visual. Símbolos e 
iconas. 

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

§ EPVAB2.2.1. Distingue 
símbolos de iconas. 

§ CCL 

§ EPVAB2.2.2. Deseña símbolos 
e iconas. 

§ CD 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 1º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ c 
§ f 
§ g 
§ i 
§ h 
§ o 

§ B2.3. O cómic: medio de 
expresión. Linguaxe 
do cómic. 

§ B2.3. Analizar e 
realizar cómics 
aplicando os 
recursos de 
adecuadamente. 

§ EPVAB2.3.1. Deseña un cómic 
utilizando adecuadamente 
viñetas e lendas, globos, 
liñas cinéticas e 
onomatopeas. 

§ CCL 

§ a 
§ c 
§ e 
§ h 
§ ñ 
§ o 

§ B2.4. Comunicación 
visual: características 
e elementos que 
interveñen nela. 

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

§ EPVAB2.4.1. Identifica e 
analiza os elementos que 
interveñen en actos de 
comunicación visual. 

§ CSC 

§ a 
§ d 
§ e 
§ f 
§ h 
§ o 

§ B2.5. Funcións das 
mensaxes na 
comunicación visual e 
audiovisual. 

§ B2.5. Recoñecer as 
funcións da 
comunicación. 

§ EPVAB2.5.1. Identifica e 
analiza os elementos que 
interveñen en actos de 
comunicación audiovisual. 

§ CCL 

§ EPVAB2.5.2. Distingue a 
función ou funcións que 
predominan en mensaxes 
visuais e audiovisuais. 

§ CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico  

§ b 
§ n 
§ o 

§ B3.1. Elementos 
xeométricos 
fundamentais: punto, 
liñas e direccións. 
Posicións relativas 
entre rectas: 
paralelas, cortantes e 
perpendiculares. 

§ 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. 

§ CAA 

§ b 
§ f 
§ n 
§ o 

§ B3.2. Manexo da 
escuadra e cartabón 
para o trazado de 
paralelas, 
perpendiculares e 
rectas a 45º. 

§ 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 
escuadra e cartabón con 
suficiente precisión. 

§ CMCCT 

§ b 
§ n 
§ o 

§ B3.3. Circunferencia e 
círculo. A 
circunferencia como 
lugar xeométrico 
básico no plano. 

§ B3.3. Coñecer con 
fluidez os conceptos 
de circunferencia, 
círculo e arco. 

§ EPVAB3.3.1. Constrúe unha 
circunferencia lobulada de 
seis elementos, utilizando o 
compás. 

§ CD 

§ b 
§ f 
§ n 
§ o 

§ B3.4. Manexo do 
compás. Dividir a 
circunferencia en 
dous, catro, seis ou 
oito partes iguais, 
usando o compás. 
Realizar motivos 
decorativos co 
manexo do compás. 

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

§ EPVAB3.4.1. Divide a 
circunferencia en seis partes 
iguais, usando o compás, e 
debuxa coa regra o 
hexágono regular e o 
triángulo equilátero que se 
posibilita. 

§ CMCCT 

§ b 
§ o 

§ B3.5. Ángulos. 
Clasificación de 
ángulos y posicións 
relativas.  

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

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

§ CSIEE 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 1º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ B3.6. Trazado de 
ángulos con escuadra 
e cartabón.  

rectos e obtusos. 

§ b 
§ f 
§ o 

§ B3.7. Realizar 
operacións con 
ángulos. Medidas 
angulares. Transporte 
de medidas 
angulares. 

§ 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. 

§ CMCCT 

§ b 
§ o 

§ B3.8. Bisectriz dun 
ángulo. A bisectriz 
como lugar 
xeométrico básico no 
plano. 

§ 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. 

§ CCEC 

§ b 
§ f 
§ g 
§ o 

§ B3.9. Concepto de 
medida. Operacións 
con segmentos coa 
axuda da regra ou 
utilizando o 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. 

§ CMCCT 

§ b 
§ o 

§ B3.10. Mediatriz dun 
segmento. A 
mediatriz como lugar 
xeométrico básico no 
plano. 

§ 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. 

§ CMCCT 

§ b 
§ f 
§ o 

§ B3.11. Teorema de 
Thales. Aplicacións do 
teorema de Thales 
para dividir un 
segmento en partes 
iguais e para a escala 
dun polígono. 

§ B3.10. Estudar as 
aplicacións do 
teorema de Thales. 

§ EPVAB3.10.1. Divide un 
segmento en partes iguais, 
aplicando o teorema de 
Thales. 

§ CCEC 

§ EPVAB3.10.2. Escala un 
polígono aplicando o 
teorema de Thales. 

§ CSIEE 

§ b 
§ g 
§ f 
§ o 

§ B3.12. Lugares 
xeométricos 
fundamentais. 
Circunferencia, 
mediatriz, bisectriz e 
mediana. 

§ 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.). 

§ CMCCT 

§ b 
§ n 
§ o 

§ B3.13. Triángulos. 
Clasificación dos 
triángulos en función 
dos seus lados e dos 
seus ángulos. 
Propiedade 
fundamental dos 
triángulos. 

§ 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. 

§ CCEC 

§ b 
§ f 
§ n 
§ o 

§ B3.14. Construción de 
triángulos. 

§ 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. 

§ CAA 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 1º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ b 
§ f 

§ B3.15. Liñas e puntos 
notables dos 
triángulos. Alturas, 
medianas, bisectrices 
e mediatrices dos 
triángulos. 

§ 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. 

§ CSIEE 

§ b 
§ f 

§ B3.16. Triángulo 
rectángulo: 
características e 
construción dun. 

§ B3.15. Coñecer as 
propiedades 
xeométricas e 
matemáticas dos 
triángulos 
rectángulos, e 
aplicalas con 
propiedade á 
construción destes. 

§ EPVAB3.15.1. Debuxa un 
triángulo rectángulo 
coñecendo a hipotenusa e 
un cateto. 

§ CMCCT 

§ b 
§ n 

§ B3.17. Cuadriláteros: 
clasificación e 
propiedades. 

§ B3.16. Coñecer os 
tipos de 
cuadriláteros. 

§ EPVAB3.16.1. Clasifica 
correctamente calquera 
cuadrilátero. 

§ CCEC 

§ b 
§ f 
§ n 

§ B3.18. Construción de 
cuadriláteros. 

§ B3.17. Executar as 
construcións máis 
habituais de 
paralelogramos. 

§ EPVAB3.17.1. Constrúe 
calquera paralelogramo 
coñecendo dous lados 
consecutivos e unha 
diagonal. 

§ CAA 

§ b 
§ f 
§ n 

§ B3.19. Polígonos. 
Polígonos regulares e 
irregulares. 
Clasificación dos 
polígonos. 

§ 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. 

§ CCEC 

§ b 
§ f 
§ n 
§ o 

§ B3.20. Construción de 
polígonos regulares 
inscritos nunha 
circunferencia. 

§ 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. 

§ CMCCT 
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2.  Estándares de aprendizaxe avaliables, grao mínimo de consecución e instrumentos de avaliación. 

BLOQUE 1 – UNIDADE 1 
ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DA IMAXE: PUNTO, LIÑA E PLANO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B1-U1-EA1. 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. 

Identifica os elementos 
configuradores da 

imaxe. 

Análise oral e por 
escrito de distintas 
creacións artísticas. 

B1-U1-EA2. Analiza os ritmos lineais mediante a observación 
de elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos como inspiración en creacións gráfico-
plásticas. 

Experimenta coas 
variacións formais do 

punto, o plano e a liña. 

Realización de 
fotografías na 

contorna e selección 
de imaxes na rede. 

B1-U1-EA3. Experimenta co punto, a liña e o plano co 
concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

Traballo práctico con 
distintas técnicas e 

materiais 
en láminas de debuxo. 

B1-U1-EA4. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto 
e as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, 
distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou 
vertical) e a presión exercida na aplicación, en composicións a man 
alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e 
espontáneas. 

BLOQUE 1 – UNIDADE 2 
ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA: TEXTURA E COR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B1-U2-EA1. 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.). 

Expresa emocións 
utilizando distintos 

elementos 
configurativos e 

recursos gráficos: liña, 
punto, cor, textura... 

Traballo práctico: 
láminas de 

debuxo/programas de 
debuxo. 

B1-U2-EA2. Experimenta coas cores primarias e secundarias, 
estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores 
complementarias. 

Experimenta coas cores 
primarias e secundarias. 

Aplicacións online: 
Color in motion. 

Traballo práctico en 
láminas de debuxo e 

Graffiti creator 

B1-U2-EA3. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 
mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas. 

Utiliza con propiedade 
as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas. 

Traballo práctico con 
distintas técnicas 
sobre soportes 

variados. B1-U2-EA4. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada. 

B1-U2-EA5. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a 
aplicación do lapis en superficies homoxéneas ou degradadas. 

Aplica as posibilidades 
expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, 

húmidas e mixtas. 

Traballo práctico sobre 
distintos tipos de 

papel. 
B1-U2-EA6. Experimenta coas témperas aplicando a técnica 
de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

B1-U2-EA7. Utiliza o papel como material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para 
crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

Elaboración de 
volumes con papel 

maché. 

B1-U2-EA8. Crea co papel recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 

Composicións 
papiroflexia. 

B1-U2-EA9. Aproveita materiais reciclados para a elaboración 
de obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

Traballos prácticos 
durante todo o curso. 

B1-U2-EA10. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material 
en perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario para 
a realizar as actividades. 

Observación diaria. 
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BLOQUE 1 – UNIDADE 3: FORMAS E COMPOSICIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B1-U3-EA1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e obras 
propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

Identifica e aplica os 
conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo en 
composicións básicas. 

 

Webquest e 
presentación Impress 

B1-U3-EA2. Realiza composicións básicas con diferentes 
técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

Traballo práctico: 
láminas de debuxo e 
deseños modulares 

por ordenador. 

B1-U3-EA3. Realiza composicións modulares con diferentes 
procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, 
ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

B1-U3-EA4. Representa obxectos illados e agrupados do 
natural ou do ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas 
súas características formais e en relación co seu ámbito. 

BLOQUE 2 – UNIDADE 1: A LINGUAXE VISUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B2-U1-EA1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

Recoñece os graos de 
iconicidade en imaxes 
presentes no ámbito 

comunicativo. 

Análise oral e por 
escrito de distintas 
creacións artísticas. 

B2-U1-EA2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de 
imaxes. 

B2-U1-EA3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade 
baseándose nun mesmo tema. 

Traballo práctico 
en láminas de debuxo. 

B2-U1-EA4. Deseña un cómic utilizando adecuadamente 
viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

Traballo práctico: 
lámina e/ou 
aplicación. 

BLOQUE 2 – UNIDADE 2: A COMUNICACIÓN VISUAL E AUDIOVISUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B2-U2-EA1. Distingue símbolos de iconas. Distingue tipos de 
imaxes segundo a súa 
relación significante-

significado: símbolos e 
iconas. 

Procura de exemplos e 
presentación destes. 

Traballo práctico: 
láminas de debuxo / 
deseño en Inkscape. 

B2-U2-EA2. Deseña símbolos e iconas. 

B2-U2-EA3. Identifica e analiza os elementos que interveñen 
en actos de comunicación visual. 

Recoñece as funcións da 
comunicación. 

Análise oral e escrita 
de distintas mensaxes 
visuais e audiovisuais. 

B2-U2-EA4. Identifica e analiza os elementos que interveñen 
en actos de comunicación audiovisual. 

B2-U2-EA5. Distingue as funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 

BLOQUE 3 – UNIDADE 1 
ELEMENTOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B3-U1-EA1. Traza as rectas que pasan por cada par de 
puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 

Comprende os 
conceptos espaciais do 
punto, a liña e o plano. Traballo práctico 

en láminas de debuxo. 
 

Exemplos en 
aplicación de 

xeometría: Geogebra 
ou semellante. 

 
Pequenas probas de 

construcións 
xeométricas básicas. 

B3-U1-EA2. Traza rectas paralelas, transversais e 
perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 

Constrúe distintos tipos 
de rectas, utilizando a 
escuadra e o cartabón. 

B3-U1-EA3. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando o compás. 

Coñece os conceptos de 
circunferencia, círculo e 

arco. 

B3-U1-EA4. Divide a circunferencia en seis partes iguais, 
usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o 
triángulo equilátero que se posibilita. 

Utiliza o compás con 
soltura para o trazado 

de arcos. 
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BLOQUE 3 – UNIDADE 2 
CONSTRUCIÓNS XEOMÉTRICAS BÁSICAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B3-U2-EA1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na 
escuadra e no cartabón. 

Identifica os ángulos 
nas plantillas. 

Traballo práctico 
en láminas de debuxo. 

 
 

Exemplos en 
aplicación informática 

de xeometría: 
Geogebra ou 
semellante. 

 
Pequenas probas de 

construcións 
xeométricas básicas. 

B3-U2-EA2. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con 
regra e compás. 

Comprende a forma de 
medir os ángulos. 

B3-U2-EA3. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con 
regra e compás. 

Constrúe a bisectriz dun 
ángulo 

B3-U2-EA4. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, 
medindo coa regra ou utilizando o compás. 

Diferencia claramente 
entre recta e segmento. 

B3-U2-EA5. Traza a mediatriz dun segmento utilizando 
compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

Traza a mediatriz dun 
segmento. 

B3-U2-EA6. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o 
teorema de Thales. Aplica o teorema de 

Thales para dividir un 
segmento. B3-U2-EA7. Escala un polígono aplicando o teorema de 

Thales. 

B3-U2-EA8. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos 
máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.) 

Coñece exemplos de 
lugares xeométricos. 

BLOQUE 3 – UNIDADE 3 
OS POLÍGONOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

B3-U3-EA1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus 
lados e os seus ángulos. 

Comprende a 
clasificación dos 

triángulos en función 
dos seus lados e dos 

seus ángulos e constrúe 
triángulos coñecendo 
tres dos seus datos 
(lados ou ángulos). 

Traballo práctico 
en láminas de debuxo. 

 
 

Exemplos en 
aplicación informática 

de xeometría: 
Geogebra ou 
semellante. 

 
Pequenas probas de 

construcións 
xeométricas básicas. 

 
Composición dunha 

obra "Suprematista". 

B3-U3-EA2. 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-U3-EA3. Determina o baricentro, o incentro ou o 
circuncentro de calquera triángulo, construíndo previamente as 
medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

B3-U3-EA4. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto. 

B3-U3-EA5. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. Coñece os tipos de 
cuadriláteros e executa 
as construcións máis 

habituais de 
paralelogramos. 

B3-U3-EA6. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo 
dous lados consecutivos e unha diagonal. 

B3-U3-EA7. Clasifica correctamente calquera polígono de tres 
a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

Clasifica e constrúe 
correctamente polígonos 
regulares de ata cinco 
lados, inscritos nunha 

circunferencia. 
B3-U3-EA8. Constrúe correctamente polígonos regulares de 
ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 



INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN               CURSO 20/21 
Educación Plástica Visual e Audiovisual                         IES Ila de Ons - Bueu 

 

 ÍNDICE 13 

3.  Procedementos e criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

Os procedementos de avaliación empregados na materia de Educación Plástica Visual e 

Audiovisual centraranse no seguimento do alumnado desde a avaliación inicial ata a avaliación 

ordinaria e/ou extraordinaria.  

Na avaliación inicial, a observación do alumnado durante as primeiras semanas de clase e a 

elaboración dunha serie de cuestionarios adaptados a cada curso, permitirán valorar o nivel do que 

partimos con cada alumno/a.  

Durante todo o curso académico e mediante a avaliación continua, o departamento fará un 

seguimento da evolución e correcto desenvolvemento do alumnado dentro da materia.  

Para a recollida de datos que permitan unha correcta avaliación do alumnado utilizaranse os 

instrumentos de avaliación concretados no apartado anterior. Estes instrumentos englóbanse nos 

seguintes bloques: 

• Observación da actitude diaria na aula: interese pola materia, comportamento individual e en 

grupo, puntualidade, traballo en equipo... 

• O traballo práctico: correcto, puntual, organizado e limpo. 

• Os cuestionarios e probas escritas.  

Todos os datos recollidos a partir da utilización destes instrumentos rexistraranse no caderno da 

profesora mediante fichas individualizadas que poderán ser consultadas polos alumnos/as ou titores 

para facer o seu seguimento na materia. 

Para acadar a nota global de cada avaliación teranse en conta os datos recollidos mediante os 

instrumentos de avaliación explicados e aplicaranse, se o ritmo de traballo diario é o axeitado, os 

seguintes criterios de cualificación: 

• TRABALLOS PRÁCTICOS (50 % da nota total). 

• PROBA ESCRITA (30 % da nota total). 

• ACTITUDES (20 % da nota total). 

O alumnado deberá obter como mínimo unha nota dun 3 en cada unha das partes para facer a 

media coas porcentaxes. 

Ao final de curso o alumnado que non teña superada a materia poderá presentarse á 

convocatoria ordinaria na que deberá facer entrega daqueles traballos non presentados ou 

presentados incorrectamente durante o curso e realizará un exame daquelas partes non superadas 

durante as tres avaliacións. Valorarase o traballo do seguinte xeito: 

1º- Nota media dos traballos entregados durante o curso e dos traballos entregados na 

convocatoria ordinaria (50% da nota). 

2º- Nota media das probas realizadas durante o curso e da proba ordinaria (30% da nota)  

3º- Actitudes (20% da nota) 

Para a superación da materia na convocatoria extraordinaria o alumnado terá a opción de 

realizar unha serie de tarefas e realizará un exame cos contidos mínimos do curso. Aplicaranse as 

seguintes porcentaxes, sempre e cando o alumnado obteña un mínimo dun 3 en cada parte: 

- TRABALLOS PRÁCTICOS (60 % da nota total). 

- PROBA ESCRITA (40 % da nota total). 

Se o alumnado non presentase ningunha tarefa, realizará unha proba única na que deberá obter 

unha nota mínima de 5.  
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Educación plástica visual e audiovisual - 3º de ESO 

 

1. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave 

 

 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

§ b 
§ c 
§ d 
§ f 
§ g 
§ n 

§ B1.1. Proceso creativo. 
Métodos creativos 
aplicados a procesos 
de artes plásticas e 
deseño. 

§ B1.1. Coñecer e 
aplicar os métodos 
creativos gráfico-
plásticos aplicados a 
procesos de artes 
plásticas e deseño. 

§ EPVAB1.1.1. Crea 
composicións aplicando 
procesos creativos 
sinxelos, mediante 
propostas por escrito, 
axustándose aos 
obxectivos finais. 

§ CAA 

§ EPVAB1.1.2. Coñece e 
aplica métodos creativos 
para a elaboración de 
deseño gráfico, deseños 
de produto, moda e as 
súas múltiples 
aplicacións. 

§ CSIEE 

§ b 
§ d 
§ f 
§ g 
§ n 

§ B1.2. O proceso creativo 
desde a idea inicial 
ata a execución 
definitiva. 

§ B1.2. Crear 
composicións 
gráfico-plásticas 
persoais e 
colectivas. 

§ EPVAB1.2.1. Reflexiona e 
avalía, oralmente e por 
escrito, o proceso 
creativo propio e alleo 
desde a idea inicial ata a 
execución definitiva. 

§ CSIEE 

§ a 
§ c 
§ d 
§ f 
§ n 

§ B1.3. A imaxe como 
representación da 
realidade. Iconicidade 
na imaxe gráfica. 
Niveis de iconicidade. 

§ B1.4. O bosquexo como 
estudo previo ao 
resultado final. 

§ B1.3. Debuxar con 
distintos niveis de 
iconicidade da 
imaxe. 

§ EPVAB1.3.1. Comprende e 
emprega os niveis de 
iconicidade da imaxe 
gráfica, elaborando 
bosquexos, 
apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos 
e miméticos. 

§ CCEC 

§ a 
§ c 
§ d 
§ f 
§ n 

§ B1.5. Natureza da cor. 
Cor luz e cor 
pigmento.  

§ B1.6. Temperatura da 
cor. 

§ B1.7. Simbolismo da 
cor. 

§ B1.4. Identificar e 
diferenciar as 
propiedades da cor 
luz e a cor 
pigmento. 

§ EPVAB1.4.1. Realiza 
modificacións da cor 
empregando técnicas 
propias da cor pigmento 
e da cor luz, aplicando as 
TIC, para expresar 
sensacións en 
composicións sinxelas. 

§ CSIEE 

§ EPVAB1.4.2. Representa 
con claroscuro a 
sensación espacial de 
composicións 
volumétricas sinxelas. 

§ CSC 

§ EPVAB1.4.3. Realiza 
composicións abstractas 
con diferentes técnicas 
gráficas para expresar 
sensacións por medio do 
uso da cor. 

§ CSIEE 

§ b 
§ c 

§ B1.8. Materiais e 
técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas 

§ B1.5. Coñecer e 
aplicar as 
posibilidades 

§ EPVAB1.5.1. Utiliza con 
propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas 

§ CCL 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

§ f 
§ g 
§ n 

plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmidas e mixtas. 
Témpera e lapis de 
grafito e de cor; 
colaxe. 

coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. 

§ EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis 
de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en 
composicións figurativas 
e abstractas mediante a 
aplicación do lapis de 
forma continua en 
superficies homoxéneas 
ou degradadas. 

§ CCEC 

§ EPVAB1.5.3. Experimenta 
coas témperas aplicándoa 
de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, 
etc.), valorando as 
posibilidades expresivas 
segundo o grao de 
opacidade e a creación de 
texturas visuais 
cromáticas. 

§ CCEC 

§ EPVAB1.5.4. Utiliza o papel 
como material, 
manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando 
texturas visuais e táctiles 
para crear composicións, 
colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

§ CAA 

§ EPVAB1.5.5. Crea co papel 
recortado formas 
abstractas e figurativas 
compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos 
ou comunicativos. 

§ CSIEE 

§ EPVAB1.5.6. Aproveita 
materiais reciclados para 
a elaboración de obras de 
forma responsable co 
medio e aproveitando as 
súas calidades plásticas. 

§ CSC 

§ EPVAB1.5.7. Mantén o seu 
espazo de traballo e o 
seu material en orde e 
estado perfectos, e 
achégao á aula cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades. 

§ CSC 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual  

§ a 
§ d 
§ f 

§ B2.1. Percepción visual. 
Proceso perceptivo. 

§ B2.2. Constantes 
perceptivas de forma, 
tamaño e cor. 

§ B2.1. Identificar os 
elementos e 
factores que 
interveñen no 
proceso de 
percepción de 

§ EPVAB2.1.1. Analiza as 
causas polas que se 
produce unha ilusión 
óptica aplicando 
coñecementos dos 
procesos perceptivos. 

§ CAA 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

imaxes. 

§ a 
§ n 

§ B2.3. Ilusións ópticas. 
§ B2.4. Leis ou principios 

da Gestalt. 

§ B2.2. Recoñecer as 
leis visuais da 
Gestalt que 
posibilitan as 
ilusións ópticas e 
aplicar estas leis na 
elaboración de 
obras propias. 

§ EPVAB2.2.1. Identifica e 
clasifica ilusións ópticas 
segundo as leis da 
Gestalt. 

§ CSC 

§ EPVAB2.2.2. Deseña 
ilusións ópticas 
baseándose nas leis da 
Gestalt. 

§ CCEC 

§ e 
§ g 
§ o 

§ B2.5. Imaxe en 
movemento: 
posibilidades 
expresivas. 

§ B2.3. Coñecer os 
fundamentos da 
imaxe en 
movemento e 
explorar as súas 
posibilidades 
expresivas. 

§ EPVAB2.3.1. Elabora unha 
animación con medios 
dixitais e/ou analóxicos. 

§ CD 

§ a 
§ c 
§ d 
§ f 
§ h 

§ B2.6. Linguaxe visual. 
Signo visual. 
Significante e 
significado. 

§ B2.4. Identificar 
significante e 
significado nun 
signo visual. 

§ EPVAB2.4.1. Distingue 
significante e significado 
nun signo visual. 

§ CCL 

§ a 
§ c 
§ f 
§ h 
§ ñ 

§ B2.7. Linguaxe da 
imaxe. Aprender a ler 
a imaxe. 

§ B2.8. Denotación e 
connotación. 

§ B2.5. Describir, 
analizar e 
interpretar unha 
imaxe, distinguindo 
os seus aspectos 
denotativo e 
connotativo. 

§ EPVAB2.5.1. Realiza a 
lectura obxectiva dunha 
imaxe identificando, 
clasificando e describindo 
os seus elementos. 

§ CCL 

§ EPVAB2.5.2. Analiza unha 
imaxe, mediante unha 
lectura subxectiva, 
identificando os 
elementos de 
significación, narrativos e 
as ferramentas visuais 
utilizadas, sacando 
conclusións e 
interpretando o seu 
significado. 

§ CCEC 

§ e 
§ l 
§ n 
§ ñ 
§ o 

§ B2.9. Fotografía. A 
fotografía como 
medio de 
comunicación. 

§ B2.6. Analizar e 
realizar fotografías 
comprendendo e 
aplicando os 
fundamentos desta. 

§ EPVAB2.6.1. Identifica 
encadramentos e puntos 
de vista nunha fotografía. 

§ CCL 

§ EPVAB2.6.2. Realiza 
fotografías con distintos 
encadramentos e puntos 
de vista, aplicando 
diferentes leis 
compositivas. 

§ CD 

§ a 
§ c 
§ d 
§ e 
§ h 

§ B2.10. Linguaxes visual 
e audiovisual: 
funcións e códigos. 

§ B2.7. Utilizar de xeito 
axeitado as 
linguaxes visual e 
audiovisual con 
distintas funcións. 

§ EPVAB2.7.1. Deseña, en 
equipo, mensaxes visuais 
e audiovisuais con 
distintas funcións 
utilizando diferentes 
linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito 
ordenado as fases do 

§ CCL 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, 
etc.), e valora de xeito 
crítico os resultados. 

§ a 
§ c 
§ d 
§ e 
§ o 

§ B2.11. Recursos visuais 
presentes en 
mensaxes 
publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

§ B2.8. Identificar e 
recoñecer as 
linguaxes visuais 
apreciando os 
estilos e as 
tendencias, 
valorando, e 
respectando do 
patrimonio histórico 
e cultural, e 
gozando del. 

§ EPVAB2.8.1. Identifica os 
recursos visuais 
presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

§ CSC 

§ a 
§ c 
§ d 
§ e 
§ o 

§ B2.12. Publicidade: 
principais recursos 
visuais empregados 
nela. 

§ B2.9. Identificar e 
empregar recursos 
visuais como as 
figuras retóricas na 
linguaxe 
publicitaria. 

§ EPVAB2.9.1. Deseña unha 
mensaxe publicitaria 
utilizando recursos 
visuais como as figuras 
retóricas. 

§ CCL 

§ a 
§ c 
§ d 
§ f 
§ h 
§ i 

§ B2.13. Cine. O cine 
como medio de 
comunicación. 

§ B2.10. Apreciar a 
linguaxe do cine 
analizando obras de 
xeito crítico, 
situándoas no seu 
contexto 
sociocultural, e 
reflexionando sobre 
a relación da 
linguaxe 
cinematográfica coa 
mensaxe da obra. 

§ EPVAB2.10.1. Reflexiona 
criticamente sobre unha 
obra de cine, situándoa 
no seu contexto e 
analizando a narrativa 
cinematográfica en 
relación coa mensaxe. 

§ CCEC 

§ e 
§ g 
§ i 

§ B2.14. Linguaxe 
multimedia como 
ferramenta de 
traballo. 

§ B2.11. Comprender os 
fundamentos da 
linguaxe 
multimedia, valorar 
as achegas das 
tecnoloxías dixitais 
e ser capaz de 
elaborar 
documentos 
mediante este. 

§ EPVAB2.11.1. Elabora 
documentos multimedia 
para presentar un tema 
ou proxecto, empregando 
os recursos dixitais de 
xeito axeitado. 

§ CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico  

§ b 
§ f 
§ g 

§ B3.1. Lugares 
xeométricos 
fundamentais. 
Circunferencia, 
mediatriz, bisectriz e 
mediana. 

§ 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, 
etc.). 

§ CCL 

§ b 
§ f 
§ n 

§ B3.2. Polígonos. 
Polígonos regulares e 
irregulares. 
Clasificación dos 
polígonos. 

§ 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 cinco 
lados, diferenciando se é 
regular ou irregular. 

§ CAA 

§ b § B3.3. Construción de 
polígonos regulares 

§ B3.3. Estudar a 
construción de 

§ EPVAB3.3.1. Constrúe 
correctamente polígonos 

§ CMCCT 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

§ f 
§ n 

dado o lado. polígonos regulares 
coñecendo o lado. 

regulares de ata cinco 
lados, coñecendo o lado. 

§ b 
§ e 
§ f 
§ g 

§ B3.4. Tanxencias e 
enlaces. Propiedades 
e  consideracións 
xeométricas das 
tanxencias. 

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

§ EPVAB3.4.1. Resolve os 
casos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando 
adecuadamente as 
ferramentas. 

§ CMCCT 

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

§ CA 

§ b 
§ e 
§ f 
§ g 

§ B3.5. Tanxencias e 
enlaces en curvas 
técnicas: óvalos e 
ovoides.  

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

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

§ CMCCT 

§ b 
§ f 
§ o 

§ B3.6. Propiedades e 
características das 
tanxencias en óvalos 
e ovoides. 

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

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

§ CSIEE 

§ b 
§ f 
§ g 
§ n 

§ B3.7. Enlaces en curvas 
técnicas. Espirais: 
propiedades e 
características. 

§ 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. 

§ CMCCT 

§ b 
§ f 
§ g 
§ n 

§ B3.8. Redes modulares: 
cadrada e triangular. 

§ B3.9. Concepto de 
simetría, xiro e 
translación aplicado 
as composicións 
modulares. 

§ B3.8. Estudar os 
conceptos de 
simetrías, xiros e 
translacións 
aplicándoos ao 
deseño de 
composicións con 
módulos. 

§ EPVAB3.8.1. Executa 
deseños aplicando 
repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 

§ CD 

§ b 
§ f 
§ n 
§ o 

§ B3.10. Representación 
obxectiva de sólidos. 
Introdución aos 
sistemas de medida e 
sistemas 
perspectivos. Vistas 
diédricas dun sólido. 

§ 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. 

§ CMCCT 

§ b 
§ f 
§ n 

§ B3.11. Introdución ás 
axonometrías e ás 
súas características. 
Axonometría 

§ B3.10. Comprender e 
practicar o 
procedemento da 
perspectiva 

§ EPVAB3.10.1. Constrúe a 
perspectiva cabaleira de 
prismas e cilindros 

§ CMCCT 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

§ o cabaleira aplicada a 
volumes sinxelos. 

cabaleira aplicada a 
volumes 
elementais. 

simples, aplicando 
correctamente 
coeficientes de redución 
sinxelos. 

§ b 
§ f 
§ n 
§ o 

§ B3.12. Axonometría 
isométrica aplicada a 
volumes sinxelos. 

§ B3.11. Comprender e 
practicar os 
procesos de 
construción de 
perspectivas 
isométricas de 
volumes sinxelos. 

§ EPVAB3.11.1. Realiza 
perspectivas isométricas 
de volumes sinxelos, 
utilizando correctamente 
as plantillas para o 
trazado de paralelas. 

§ CCEC 

 

2. Estándares de aprendizaxe avaliables, grao mínimo de consecución e instrumentos de avaliación. 

 

BLOQUE 1 – UNIDADE 1: O PROCESO CREATIVO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B1-U1-EA1. Crea composicións aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos 
obxectivos finais. 

Crea composicións 
gráfico-plásticas 

persoais e colectivas 
desde unha idea inicial 
ata a execución final. 

Proxecto: 
Idea (reflexión escrita). 

Bosquexos. 
Concreción de deseños. 
Presentación final dos 
traballos e proceso en 

formato dixital. 

B1-U1-EA2. Coñece e aplica métodos creativos para a 
elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, moda e as 
súas múltiples aplicacións. 

B1-U1-EA3. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o 
proceso creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a 
execución definitiva. Debuxa con distintos 

niveis de iconicidade 
da imaxe. 

Traballo práctico: láminas 
de debuxo. B1-U1-EA4. Comprende e emprega os niveis de iconicidade 

da imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

BLOQUE 1 – UNIDADE 2: A COR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B1-U2-EA1. Realiza modificacións da cor e as súas 
propiedades empregando técnicas propias da cor pigmento e da 
cor luz, aplicando as TIC, para expresar sensacións en 
composicións sinxelas. 

Identifica e diferencia 
as propiedades da cor 
luz e a cor pigmento. 

Color in Motion 
Editor de imaxes 

Gimp. 

B1-U2-EA2. Representa con claroscuro a sensación 
espacial de composicións volumétricas sinxelas. 

Utiliza distintas 
técnicas para 

representar volumes e 
crear sensacións co 

uso da cor. 

Traballo práctico 
en lámina de debuxo. 

B1-U2-EA3. Realiza composicións abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensacións por medio da cor. 

Composición co editor de 
imaxes. 

BLOQUE 1 – UNIDADE 3: MATERIAIS E TÉCNICAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B1-U3-EA1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo 
da actividade. 

Coñece e aplica as 
posibilidades 

expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 

húmidas e mixtas. 
Témpera e lapis de 

Traballos prácticos con 
distintas técnicas sobre 

diferentes soportes. 
 

B1-U3-EA2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a 
aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas 
ou degradadas. 
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B1-U3-EA3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica 
de diferentes formas: pinceis, esponxa, goteos, graos de humidade, 
estampaxes...valorando as posibilidades expresivas segundo o grao 
de opacidade e a creación de texturas visuais cromáticas. 

grafito e de cor; 
colaxe. 

B1-U3-EA4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para 
crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

Elaboración de volumes con 
papel maché. 

B1-U3-EA5. Crea co papel recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con distintos fins. Composicións papiroflexia. 

B1-U3-EA6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co medio e 
aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

Traballos prácticos durante 
todo o curso. 

B1-U3-EA7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu 
material en orde e estado perfectos, e achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración das actividades. 

Observación diaria. 

BLOQUE 2 – UNIDADE 1: A PERCEPCIÓN VISUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-U1-EA1. Analiza as causas polas que se produce unha 
ilusión óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos. 

Identifica os 
elementos que 

interveñen no proceso 
de percepción. 

Análise oral e escrito de 
distintas creacións 

artísticas. 

B2-U1-EA2. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo 
as leis da Gestalt. Recoñece as leis 

visuais que posibilitan 
as ilusións ópticas. 

Traballo práctico con 
aplicación. B2-U1-EA3. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da 

Gestalt. 

BLOQUE 2 – UNIDADE 2: A LINGUAXE VISUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-U2-EA1. Distingue significante e significado nun signo 
visual. 

Distingue os aspectos 
denotativo e 

connotativo nunha 
imaxe. 

Análise oral de imaxes. 
Presentación 

Google. 

B2-U2-EA2. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe 
identificando, clasificando e describindo os seus elementos. 

B2-U2-EA3. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura 
subxectiva, identificando os elementos de significación, 
narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, sacando 
conclusións e interpretando o seu significado. 

B2-U2-EA4. Identifica encadramentos e puntos de vista 
nunha fotografía. Analiza fotografías 

comprendendo os 
fundamentos destas. 

Selección de imaxes e toma 
de fotografías para  

posterior composición 
nunha presentación Prezi 

(aplicado ao tema da 
publicidade). 

B2-U2-EA5. Realiza fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, aplicando diferentes leis 
compositivas. 

B2-U2-EA6. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e 
audiovisuais con distintas funcións utilizando diferentes linguaxes 
e códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso e 
valora de xeito crítico os resultados. Utiliza axeitadamente 

as linguaxes visual e 
audiovisual con 

distintas funcións. 

Deseño de guión para 
posterior creación 

audiovisual. 

B2-U2-EA7. Identifica os recursos visuais presentes en 
mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. Análise de imaxes. 

B2-U2-EA8. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando 
recursos visuais como as figuras retóricas. 

Fotografía e montaxe-
presentación 

BLOQUE 2 – UNIDADE 3: CINEMA E IMAXE EN MOVEMENTO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-U3-EA1. Elabora unha animación con medios dixitais 
e/ou analóxicos. 

Coñece os 
fundamentos da 

imaxe en movemento. 

Stop Motion / iMovie con 
iPad 
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B2-U3-EA2. Reflexiona criticamente sobre unha obra de 
cine, situándoa no seu contexto e analizando a narrativa 
cinematográfica en relación coa mensaxe. 

 Aprecia a linguaxe do 
cine analizando obras 

de xeito crítico. 

Visualización e análise 
escrita dunha obra 
cinematográfica. 

B2-U3-EA3. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais 
de xeito axeitado. 

Valora as achegas das 
tecnoloxías dixitais e é 

capaz de elaborar 
documentos mediante 

estas. 

Presentación Genially/Sites 
de Google 

(B2-U2-EA5) 

BLOQUE 3 – UNIDADE 1: LUGARES XEOMÉTRICOS E POLÍGONOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B3-U1-EA1. Explica verbalmente ou por escrito os 
exemplos máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). 

Coñece e define os 
principais lugares 

xeométricos. 
Traballo práctico 

en láminas de debuxo. 
 

Exemplos en aplicación 
informática de xeometría: 
Geogebra ou semellante. 

 
Proba escrita. 

B3-U1-EA2. Clasifica correctamente calquera polígono de 
tres a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou 
irregular. 

Clasifica e constrúe os 
polígonos regulares 
coñecendo o lado. B3-U1-EA3. Constrúe correctamente polígonos regulares 

de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

BLOQUE 3 – UNIDADE 2: TANXENCIAS, ENLACES E CURVAS TÉCNICAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B3-U2-EA1. Resolve correctamente os casos de tanxencia 
entre circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

Comprende as 
condicións das 

tanxencias e resolve 
casos sinxelos de 

tanxencias e enlaces. 

Traballo práctico 
en láminas de debuxo. 

 
Exemplos en aplicación 

informática de xeometría: 
Geogebra ou semellante. 

 
 

Proba práctica das 
construcións. 

B3-U2-EA2. Resolve correctamente os casos de tanxencia 
entre circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as 
ferramentas. 

B3-U2-EA3. Constrúe correctamente un óvalo regular, 
coñecendo o diámetro maior. 

Comprende e constrúe 
óvalos, ovoides e 

espirais. 

B3-U2-EA4. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, 
segundo os diámetros coñecidos. 

B3-U2-EA5. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, 
catro e cinco centros. 

BLOQUE 3 – UNIDADE 3: REDES MODULARES, PROXECCIÓNS E PERSPECTIVAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B3-U3-EA1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 

Fai correctamente 
simetrías, xiros e 

translacións. 

Traballo práctico 
(láminas de debuxo). 

B3-U3-EA2. Debuxa correctamente as vistas principais de 
volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 

Comprende o 
concepto de 

proxección e é quen 
de aplicalo ao debuxo 
das vistas principais 

de obxectos. 

Traballos práctico: 
láminas de debuxo e 
aplicacións Vistas e 

Modelado 3D en 
educacionplastica.net 

 
Proba práctica das 

construcións. 

B3-U3-EA3. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e 
cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de 
redución sinxelos. 

Comprende e practica 
os procesos de 
construción de 
perspectivas 
isométricas e 

cabaleiras de volumes 
sinxelos. 

B3-U3-EA4. Realiza perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o cartabón para o 
trazado de paralelas. 
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3. Procedementos e criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

Os procedementos de avaliación empregados na materia de Educación Plástica Visual e 
Audiovisual centraranse no seguimento do alumnado desde a avaliación inicial ata a avaliación 
ordinaria e/ou extraordinaria.  

Na avaliación inicial, a observación do alumnado durante as primeiras semanas de clase e a 
elaboración dunha serie de cuestionarios adaptados a cada curso, permitirán valorar o nivel do que 
partimos con cada alumno/a.  

Durante todo o curso académico e mediante a avaliación continua, o departamento fará un 
seguimento da evolución e correcto desenvolvemento do alumnado dentro da materia.  

Para a recollida de datos que permitan unha correcta avaliación do alumnado utilizaranse os 
instrumentos de avaliación concretados no apartado anterior. Estes instrumentos englóbanse nos 
seguintes bloques: 

• Observación da actitude diaria na aula: interese pola materia, comportamento individual 
e en grupo, puntualidade, traballo en equipo... 
• O traballo práctico: correcto, puntual, organizado e limpo. 
• Os cuestionarios e probas escritas.  

Todos os datos recollidos a partir da utilización destes instrumentos rexistraranse no caderno da 
profesora mediante fichas individualizadas que poderán ser consultadas polos alumnos/as ou titores 
para facer o seu seguimento na materia. 

 

Para acadar a nota global de cada avaliación teranse en conta os datos recollidos mediante os 
instrumentos de avaliación explicados e aplicaranse os seguintes criterios de cualificación: 

TRABALLOS PRÁCTICOS (50 % da nota total). Valorarase a creatividade: orixinalidade e 
expresividade plástica, os coñecementos: aplicación de conceptos, a técnica: dominio dos 
métodos e procedementos de expresión e o acabado: orde e limpeza na presentación. 

PROBA ESCRITA (30 % da nota total). 

ACTITUDES (20 % da nota total). Valorarase o interese: atención e participación na clase, a 
expresión: dominio do vocabulario propio da área, o respecto: colaboración cos 
compañeiros/as, tolerancia e bo comportamento e o traballo: esforzo, constancia e 
puntualidade na entrega dos traballos. 

O alumnado deberá obter como mínimo unha nota dun 3 en cada unha das partes para facer a 
media coas porcentaxes. 

Ao final de curso o alumnado que non teña superada a materia poderá presentarse á 
convocatoria ordinaria na que deberá facer entrega daqueles traballos non presentados ou 
presentados incorrectamente durante o curso e realizará un exame daquelas partes non superadas 
durante as tres avaliacións. Valorarase o traballo do seguinte xeito: 

1. Nota media dos traballos entregados durante o curso e dos traballos entregados na 
convocatoria ordinaria (50% da nota). 

2. Nota media das probas realizadas durante o curso e da proba ordinaria (30% da nota). 
3. Actitudes (20% da nota). 

Para a superación da materia na convocatoria extraordinaria o alumnado terá a opción de 
realizar unha serie de tarefas e realizará un exame cos contidos mínimos do curso. Apliacaranse as 
seguintes porcentaxes, sempre e cando o alumnado obteña un mínimo dun 3 en cada parte: 

1. TRABALLOS PRÁCTICOS (60 % da nota total). 
2. PROBA ESCRITA (40 % da nota total). 

Se o alumnado non presentase ningunha tarefa, realizará unha proba única na que deberá obter 
unha nota mínima de 5.  

 

  



INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN               CURSO 20/21 
Educación Plástica Visual e Audiovisual                         IES Ila de Ons - Bueu 

 

 ÍNDICE 23 

Educación plástica visual e audiovisual - 4º de ESO 

 

1.  Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave 

 

 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

§ a 
§ c 
§ d 
§ e 
§ h 

§ B1.1. A linguaxe 
plástica e visual na 
creación da 
composición 
artística. 

§ B1.1. Realizar composicións 
creativas, individuais e en 
grupo, que evidencien as 
capacidades expresivas 
da linguaxe plástica e 
visual, desenvolvendo a 
creatividade e 
expresándoa 
preferentemente coa 
subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou 
empregando os códigos, 
a terminoloxía e os 
procedementos da 
linguaxe visual e plástica, 
co fin de enriquecer as 
súas posibilidades de 
comunicación. 

§ EPVAB1.1.1. Realiza 
composicións 
artísticas 
seleccionando e 
utilizando os 
elementos da 
linguaxe plástica e 
visual. 

§ CCEC 

§ a 
§ d 
§ g 
§ n 

§ B1.2. Leis da 
composición. 

§ B1.3. Leis da 
composición: 
movemento, ritmo 
e liñas de forza. 

§ B1.4. Cor como 
ferramenta 
simbólica. 

§ B1.2. Realizar obras 
plásticas experimentando 
e utilizando diferentes 
soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, 
valorando o esforzo de 
superación que supón o 
proceso creativo. 

§ EPVAB1.2.1. Aplica as 
leis de composición, 
creando esquemas de 
movementos e 
ritmos, empregando 
os materiais e as 
técnicas con 
precisión. 

§ CCEC 

§ EPVAB1.2.2. Estuda e 
explica o movemento 
e as liñas de forza 
dunha imaxe. 

§ CCEC 

§ EPVAB1.2.3. Cambia o 
significado dunha 
imaxe por medio da 
cor. 

§ CCEC 

§ b 
§ c 
§ e 
§ g 
§ n 

§ B1.5. Técnicas de 
expresión gráfico-
plásticas. 
Experimentación 
con diversos 
materiais. 

§ B1.6. Interese pola 
investigación sobre 
materiais, soportes, 
técnicas e 
ferramentas con 
fins concretos, así 
como a utilización 
das tecnoloxías da 
información nas 
creación propias. 

§ B1.7. Iniciativa, 
creatividade e 
autoesixencia no 
proceso de 

§ B1.3. Elixir os materiais e as 
técnicas máis axeitadas 
para elaborar unha 
composición sobre a base 
duns obxectivos 
prefixados e da 
autoavaliación continua 
do proceso de realización. 

§ EPVAB1.3.1. Coñece e 
elixe os materiais 
máis axeitados para a 
realización de 
proxectos artísticos. 

§ CCEC 
§ CSIEE 

§ EPVAB.1.3.2. Utiliza con 
propiedade os 
materiais e os 
procedementos máis 
idóneos para 
representar e 
expresarse en 
relación ás linguaxes 
gráfico-plásticas, 
mantén o seu espazo 
de traballo e o seu 
material en perfecto 
estado, e achégao á 
aula cando é 

§ CCEC 
§ CSIEE 
§ CAA 
§ CD 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

produción propio. necesario para a 
elaboración das 
actividades. 

§ b 
§ c 
§ e 
§ g 
§ n 

§ B1.8. Seguimento do 
proceso de 
creación: bosquexo, 
proxecto, 
presentación final e 
avaliación (reflexión 
propia e avaliación 
colectiva). 

§ B1.9. Elaboración de 
proxectos plásticos 
de forma 
cooperativa. 

§ B1.4. Realizar proxectos 
plásticos que comporten 
unha organización de 
forma cooperativa, 
valorando o traballo en 
equipo coma fonte de 
riqueza na creación 
artística. 

§ EPVAB1.4.1. Entende o 
proceso de creación 
artística e as súas 
fases, e aplícao á 
produción de 
proxectos persoais e 
de grupo. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

§ d 
§ f 
§ l 
§ n 

§ B1.10. Lectura e 
valoración de obras 
artísticas e imaxes 
en distintos 
soportes. 

§ B1.11. Análise de 
distintas obras de 
arte situándoas na 
época, na técnica e 
no estilo aos que 
pertencen. 
Valoración do 
patrimonio artístico. 

§ B1.5. Recoñecer en obras 
de arte a utilización de 
elementos e técnicas de 
expresión, apreciar os 
estilos artísticos, valorar 
o patrimonio artístico e 
cultural como un medio 
de comunicación e 
satisfacción individual e 
colectiva, e contribuír á 
súa conservación a través 
do respecto e divulgación 
das obras de arte. 

§ EPVAB1.5.1. Explica, 
empregando unha 
linguaxe axeitada, o 
proceso de creación 
dunha obra artística, 
e analiza os soportes, 
os materiais e as 
técnicas gráfico-
plásticas que 
constitúen a imaxe, 
así como os seus 
elementos 
compositivos. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB1.5.2. Analiza e le 
imaxes de obras de 
arte e sitúaas no 
período ao que 
pertencen. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

 Bloque 2. Debuxo técnico  

§ b 
§ f 
§ g 
§ n 
§ o 

§ B2.1. Utensilios de 
debuxo técnico: 
estudo e manexo. 

§ B2.2. Trazados 
xeométricos: 
cuadriláteros, 
polígonos regulares 
e división da 
circunferencia. 

§ B2.3. Tanxencias e 
enlaces. 

§ B2.4. Aplicación dos 
procedementos de 
trazado de 
cuadriláteros, 
polígonos, 
tanxencias e 
enlaces no deseño 
de motivos 
xeométricos. 

§ B2.1. Analizar a 
configuración de deseños 
realizados con formas 
xeométricas planas, 
creando composicións 
onde interveñan diversos 
trazados xeométricos, 
utilizando con precisión e 
limpeza os materiais de 
debuxo técnico. 

§ EPVAB2.1.1. Diferencia 
o sistema de debuxo 
descritivo do 
perceptivo. 

§ CAA 
§ CMCCT 

§ EPVAB2.1.2. Resolve 
problemas sinxelos 
referidos a 
cuadriláteros e 
polígonos utilizando 
con precisión os 
materiais de debuxo. 

§ CAA 
§ CMCCT 

§ EPVAB2.1.3. Resolve 
problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. 

§ CAA 
§ CMCCT 

§ EPVAB2.1.4. Resolve e 
analiza problemas de 
configuración de 
formas xeométricas 
planas e aplícao á 
creación de deseños 
persoais. 

§ CAA 
§ CMCCT 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

§ b 
§ f 
§ g 
§ o 

§ B2. 5. Interpretación 
das pezas a través 
das súas vistas 
diédricas. 

§ B2.6. Trazado, 
medidas e posición 
correctas das vistas 
de pezas sinxelas. 
Liñas vistas e 
ocultas. Esbozo á 
man alzada e con 
utensilios de 
debuxo técnico. 

§ B2.7. Perspectiva 
cabaleira. Posición 
dos eixes e 
coeficiente de 
redución. Liñas 
vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 

§ B2.8. Sistema 
axonométrico: 
isometría. Posición 
dos eixes. Liñas 
vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 

§ B2.9. Perspectiva 
cónica central. 

§ B2.10. Perspectiva 
cónica oblicua. 

§ B2.11. Análise das 
posibilidades da 
posición do punto 
de vista. 

§ B2.2. Diferenciar e utilizar 
os sistemas de 
representación gráfica, 
recoñecendo a utilidade 
do debuxo de 
representación obxectiva 
no ámbito das artes, a 
arquitectura, o deseño e 
a enxeñaría. 

§ EPVAB2.2.1. Visualiza 
formas 
tridimensionais 
definidas polas súas 
vistas principais. 

§ CAA 
§ CMCCT 

§ EPVAB2.2.2. Debuxa as 
vistas (alzado, planta 
e perfil) de figuras 
tridimensionais 
sinxelas. 

§ CAA 
§ CMCCT 

§ EPVAB2.2.3. Debuxa 
perspectivas de 
formas 
tridimensionais, 
utilizando e 
seleccionando o 
sistema de 
representación máis 
axeitado. 

§ CAA 
§ CMCCT 

§ EPVAB2.2.4. Realiza 
perspectivas cónicas 
frontais e oblicuas, 
elixindo o punto de 
vista máis adecuado. 

§ CAA 
§ CMCCT 

§ b 
§ e 
§ i 
§ o 

§ B2.12. Debuxo 
asistido por 
computador. 
Trazado de pezas 
tridimensionais 
sinxelas. 

§ B2.3. Utilizar programas de 
debuxo por computador 
para construír trazados 
xeométricos e pezas 
sinxelas nos sistemas de 
representación. 

§ EPVAB2.3.1. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para a 
creación de deseños 
xeométricos sinxelos. 

§ CAA 
§ CMCCT 

 Bloque 3. Fundamentos do deseño  

§ a 
§ c 
§ d 
§ f 
§ h 
§ l 

§ B3.1. Análise das 
linguaxes visuais 
cotiás (arte, 
deseño, 
publicidade, etc.). 

§ B3. 2. Fases do 
proceso de deseño. 

§ B3.3. Análise da 
estética e a 
funcionalidade do 
deseño industrial de 
obxectos. 

§ B3.4. Análise da 
estética e 
funcionalidade do 
feísmo 
arquitectónico. 

§ B3.1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e 
as formas do seu ámbito 
cultural, con sensibilidade 
cara ás 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. 

§ EPVAB3.1.1. Coñece os 
elementos e as 
finalidades da 
comunicación visual. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

§ c 
§ e 
§ g 
§ i 

§ B3.5. Campos de 
aplicación do 
deseño. 

§ B3.2. Identificar os 
elementos que forman a 
estrutura da linguaxe do 
deseño. 

§ EPVAB3 2.1. Identifica e 
clasifica obxectos en 
función da familia ou 
a rama do deseño. 

§ CSIEE 
§ CCEC 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

§ b 
§ e 
§ f 
§ i 

§ B3.6. Deseño de 
composicións 
modulares 
utilizando trazados 
xeométricos. 

§ B3.7. Compoñentes da 
imaxe corporativa: 
nome, cor, 
tipografía, logotipo, 
deseño, etc. 

§ B3.8. Secuenciación e 
elaboración de 
proxectos creativos 
adaptados ás áreas 
do deseño. 

§ B3.9. Informática ao 
servizo dos 
proxectos de 
deseño. 

§ B3.10. Planificación 
dun proxecto 
artístico. 

§ B3.3. Realizar composicións 
creativas que evidencien 
as calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás 
áreas, e valorando o 
traballo en equipo para a 
creación de ideas 
orixinais. 

§ EPVAB3.3.1. Realiza 
distintos tipos de 
deseño e 
composicións 
modulares utilizando 
as formas 
xeométricas básicas, 
estudando a 
organización do plano 
e do espazo. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB3.3.2. Coñece e 
planifica as fases de 
realización da imaxe 
corporativa dunha 
empresa. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB3.3.3. 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. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB3.3.4. Utiliza as 
novas tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
levar a cabo os seus 
propios proxectos 
artísticos de deseño. 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB3.3.5. Planifica os 
pasos na realización 
de proxectos 
artísticos e respecta o 
realizado por 
compañeiros/as. 

§ CSIEE 
§ CCEC 

 Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia  

§ a 
§ h 
§ n 
§ ñ 

§ B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. 
Análise dos factores 
expresivos e a súa 
simboloxía.  

§ B4.2. Realización dun 
storyboard. 

§ B4.1. Identificar os 
elementos que forman a 
estrutura narrativa e 
expresiva básica da 
linguaxe audiovisual e 
multimedia, e describir 
correctamente os pasos 
necesarios para a 
produción dunha 
mensaxe audiovisual, 
valorando o labor de 
equipo. 

§ EPVAB4.1.1. Analiza os 
tipos de plano que 
aparecen en películas 
cinematográficas, 
valorando os seus 
factores expresivos. 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB4.1.2. Realiza un 
storyboard a modo de 
guión para a 
secuencia dunha 
película. 

§ CSIEE 

§ e 
§ l 
§ n 
§ o 

§ B4.3. Estudo de 
planos, angulacións 
e movementos de 
cámara no cine. 

§ B4.4. Criterios 
estéticos na 

§ B4.2. Recoñecer os 
elementos que integran 
as linguaxes audiovisuais 
e as súas finalidades 

§ EPVAB4.2.1. Ve 
películas 
cinematográficas nas 
que identifica e 
analiza os planos, as 
angulacións e os 
movementos de 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 
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 Educación Plástica Visual e Audiovisual. 4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

elaboración de 
fotografías. 

§ B4.5. Finalidade 
expresiva das 
imaxes 
fotoxornalísticas. 

cámara. 

§ EPVAB.4.2.2. Analiza e 
realiza fotografías, 
tendo en conta 
criterios estéticos. 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB4.2.3. Compila 
imaxes de prensa e 
analiza as súas 
finalidades. 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ a 
§ e 
§ f 
§ g 

§ B4.6. Creación dixital 
de imaxes. 

§ B4.7. Deseño dun 
proxecto 
publicitario. 

§ B4.8. 
Desenvolvemento 
dun proxecto 
persoal. 

§ B4.3. Realizar composicións 
creativas a partir de 
códigos utilizados en cada 
linguaxe audiovisual, 
amosando interese polos 
avances tecnolóxicos 
vinculados a estas 
linguaxes. 

§ EPVAB4.3.1. Elabora 
imaxes dixitais 
utilizando programas 
de debuxo por 
computador. 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB4.3.2. Proxecta 
un deseño publicitario 
utilizando os 
elementos da 
linguaxe gráfico-
plástica. 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ EPVAB4.3.3. Realiza un 
proxecto persoal 
seguindo o esquema 
do proceso de 
creación. 

§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ a 
§ c 
§ d 
§ f 
§ h 
§ n 
§ o 

§ B4.9. Análise crítica 
da linguaxe 
publicitaria. 

§ B4.4. Amosar unha actitude 
crítica ante as 
necesidades de consumo 
creadas pola publicidade, 
rexeitando os elementos 
desta que supoñan 
discriminación sexual, 
social ou racial. 

§ EPVAB4.4.1. Analiza 
elementos 
publicitarios cunha 
actitude crítica desde 
o coñecemento dos 
elementos que os 
compoñen. 

§ CD 
§ CSIEE 
§ CCEC 
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2. Estándares de aprendizaxe avaliables, grao mínimo de consecución e instrumentos de avaliación. 

 

BLOQUE 1 – UNIDADE 1: A COMPOSICIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B1-U1-EA1. Realiza composicións artísticas 
seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica 
e visual. 

Selecciona con criterio 
distintos elementos da 
linguaxe plástica na 

realización dunha obra. 

Traballo práctico 
aplicando técnicas 

variadas sobre distintos 
soportes. 

B1-U1-EA2. Aplica as leis de composición, creando 
esquemas de movementos e ritmos, empregando os 
materiais e as técnicas con precisión. 

Estuda o movemento e 
as liñas de forza dunha 
imaxe e os aplica en 

composicións propias.  

Exercicio práctico con 
papel de acetato sobre 

imaxes impresas e análise 
oral sobre imaxes 

proxectadas. 
B1-U1-EA3. Estuda e explica o movemento e as liñas 
de forza dunha imaxe. 

B1-U1-EA4. Cambia o significado dunha imaxe por 
medio da cor. 

Transforma por medio 
da cor o significado 

dunha imaxe. 

Editor de imaxes 
(Gimp) 

BLOQUE 1 – UNIDADE 2: O PROCESO DE CREACIÓN. TÉCNICAS E MATERIAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B1-U2-EA1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados 
para a realización de proxectos artísticos. 

Realiza proxectos 
plásticos seleccionando 

as técnicas máis 
axeitadas e traballa de 

forma cooperativa, 
valorando o traballo en 

equipo. 
 

Traballos prácticos, 
individuais e grupais e 

bidimensionais e 
tridimensionais, 

aplicando técnicas 
diversas sobre distintos 

soportes. 

B1-U2-EA2. Utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar e expresarse 
en relación ás linguaxes gráfico-plásticas, mantén o seu 
espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e 
achégao á aula cando é necesario para a elaboración das 
actividades. 

B1-U2-EA3. Entende o proceso de creación artística e 
as súas fases, e aplícao á produción de proxectos persoais e 
de grupo. 

B1-U2-EA4. Explica, empregando unha linguaxe 
axeitada, o proceso de creación dunha obra artística, e 
analiza os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-
plásticas que constitúen a imaxe, así como os seus elementos 
compositivos. 

Analiza obras de arte 
cunha linguaxe axeitada 

e identifica técnicas, 
materiais e elementos 
compositivos nelas. 

Exercicios de 
identificación e análise de 
imaxes con aplicación TIC 

(GoConqr). 
B1-U2-EA5. Analiza e le imaxes de obras de arte e 
sitúaas no período ao que pertencen. 

BLOQUE 2 – UNIDADE 1: TRAZADOS XEOMÉTRICOS. 
CUADRILÁTEROS, POLÍGONOS, TANXENCIAS E ENLACES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-U1-EA1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo 
do perceptivo. 

Realiza correctamente 
construcións de 

polígonos regulares. 

Traballo práctico en 
láminas de debuxo. 

 
 

Exemplos en aplicación 
informática de xeometría: 
Geogebra ou semellante. 

 
Proba práctica. 

B2-U1-EA2. Resolve problemas sinxelos referidos a 
cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os 
materiais de debuxo técnico. 

B2-U1-EA3. Resolve problemas básicos de tanxencias e 
enlaces. 

Comprende as 
condicións das 

tanxencias e resolve 
casos sinxelos de 

tanxencias e enlaces. 
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B2-U1-EA4. Resolve e analiza problemas de 
configuración de formas xeométricas planas e aplícao á 
creación de deseños persoais. 

Aplica as construcións 
xeométricas anteriores 

en deseños propios. 

Traballos prácticos con 
distintas técnicas sobre 

diferentes soportes. 

BLOQUE 2 – UNIDADE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN I - DIÉDRICO E AXONOMÉTRICO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-U2-EA1. Visualiza formas tridimensionais definidas 
polas súas vistas principais. 

Identifica pezas sinxelas 
definidas polas vistas 

principais. 
Traballos práctico: 

láminas de debuxo e 
aplicacións  TIC (Vistas e 

Modelado 3D en 
educacionplastica.net) 

 
Proba práctica 
(construcións). 

B2-U2-EA2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) 
de figuras tridimensionais sinxelas. Representa 

correctamente as vistas 
dunha peza e constrúe 

sólidos sinxelos en 
perspectiva. 

B2-U2-EA3. Debuxa perspectivas de formas 
tridimensionais, utilizando e seleccionando o sistema de 
representación máis axeitado. 

BLOQUE 2 – UNIDADE 3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN II - PERSPECTIVA CÓNICA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-U3-EA1. Realiza perspectivas cónicas frontais e 
oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado. 

Debuxa perspectivas de 
volumes utilizando o 

sistema máis axeitado. 

Traballo práctico: láminas 
de debuxo e aplicación 

TIC. 
 

Proba escrita. 
B2-U3-EA2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para a creación de deseños xeométricos 
sinxelos. 

Utiliza as TIC nos 
deseños xeométricos . 

BLOQUE 3 – UNIDADE 1: AS LINGUAXES VISUAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B3-U1-EA1. Coñece os elementos e as finalidades da 
comunicación visual. Identifica os elementos 

propios da rama do 
deseño e analiza dun 
xeito crítico imaxes de 

distintos campos. 

Análise oral con imaxes 
proxectadas. 

 
Procura de exemplos en 
distintos medios (libros, 

revistas, rede) 

B3-U1-EA2. Identifica e clasifica obxectos en función da 
familia ou a rama do deseño. 

BLOQUE 3 – UNIDADE 2: A IMAXE CORPORATIVA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B3-U2-EA1. Realiza distintos tipos de deseño e 
composicións modulares utilizando as formas xeométricas 
básicas, estudando a organización do plano e do espazo. 

Realiza composicións 
modulares sinxelas 
partindo de formas 

xeométricas. 

Traballo práctico 
sobre cartolina ou 
aplicación en liña. 

B3-U2-EA2. Coñece e planifica as fases de realización 
da imaxe corporativa dunha empresa. Elabora a imaxe 

corporativa dunha 
empresa planificando 

previamente as fases de 
realización. 

Traballo de deseño e 
delineación e presentación 

final con aplicación TIC 
B3-U2-EA3. Realiza composicións creativas e funcionais 
adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o traballo 
organizado e secuenciado na realización dun proxecto, a 
exactitude, a orde e a limpeza nas representacións. 

B3-U2-EA4. Utiliza as novas TiC para levar a cabo os 
seus propios proxectos artísticos de deseño. 

Coñece as posibilidades 
que ofrecen as 

ferramentas TIC nos 
proxectos de deseño.  

Prácticas con aplicacións 
TIC (Inkscape) propias do 

campo do deseño. B3-U2-EA5. Planifica os pasos na realización de 
proxectos artísticos e respecta o realizado polos demais. 
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BLOQUE 4 – UNIDADE 1: ELEMENTOS DA LINGUAXE AUDIOVISUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B4-U1-EA1. Analiza os tipos de plano que aparecen en 
películas cinematográficas, valorando os seus factores 
expresivos. 

Identifica os planos e 
angulacións en distintas 

escenas 
cinematográficas e 

realiza un guión 
debuxado. 

Guión técnico e 
Storyboard  

B4-U1-EA2. Realiza un storyboard a modo de guión 
para a secuencia dunha película. 

B4-U1-EA3. Ve películas cinematográficas nas que 
identifica e analiza os planos, as angulacións e os 
movementos de cámara. 

Realiza fotografías 
seguindo criterios 

estéticos. 

Traballo escrito: análise 
dunha secuencia 

cinematográfica, unha 
fotografía artística e unha 

fotografía de prensa. 
 

Traballo práctico: serie 
fotográfica. 

B4-U1-EA4. Analiza e realiza fotografías, tendo en 
conta criterios estéticos. 

B4-U1-EA5. Compila imaxes de prensa e analiza as 
súas finalidades. 

BLOQUE 4 – UNIDADE 2: DESEÑO PUBLICITARIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B4-U2-EA1. Elabora imaxes dixitais utilizando 
programas de debuxo por ordenador. 

Realiza un proxecto de 
deseño publicitario, 
seguindo as fases do 

proceso de creación, e 
analiza con actitude 

crítica outros proxectos 
de deseño. 

Traballo práctico: 
láminas de debuxo e 
aplicacións Inkscape, 
Gimp e/ou Easel.ly 

B4-U2-EA2. Proxecta un deseño publicitario utilizando 
os elementos da linguaxe gráfico-plástica. 

B4-U2-EA3. Realiza un proxecto persoal seguindo o 
esquema do proceso de creación. 

B4-U2-EA4. Analiza elementos publicitarios cunha 
actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que os 
compoñen. 

Análise escrita de 
diferentes anuncios 

publicitarios. 
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3. Procedementos e criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

 

Os procedementos de avaliación empregados na materia de Educación Plástica Visual e 
Audiovisual centraranse no seguimento do alumnado desde a avaliación inicial ata a avaliación 
ordinaria e/ou extraordinaria.  

Na avaliación inicial, a observación do alumnado durante as primeiras semanas de clase e a 
elaboración dunha serie de cuestionarios adaptados a cada curso, permitirán valorar o nivel do que 
partimos con cada alumno/a.  

Durante todo o curso académico e mediante a avaliación continua, o departamento fará un 
seguimento da evolución e correcto desenvolvemento do alumnado dentro da materia.  

Para a recollida de datos que permitan unha correcta avaliación do alumnado utilizaranse os 
instrumentos de avaliación concretados no apartado anterior. Estes instrumentos englóbanse nos 
seguintes bloques: 

• Observación da actitude diaria na aula: interese pola materia, comportamento individual 
e en grupo, puntualidade, traballo en equipo... 
• O traballo práctico: correcto, puntual, organizado e limpo. 
• Os cuestionarios e probas escritas.  

Todos os datos recollidos a partir da utilización destes instrumentos rexistraranse no caderno da 
profesora mediante fichas individualizadas que poderán ser consultadas polos alumnos/as ou titores 
para facer o seu seguimento na materia. 

Para acadar a nota global de cada avaliación teranse en conta os datos recollidos mediante os 
instrumentos de avaliación explicados e aplicaranse os seguintes criterios de cualificación: 

TRABALLOS PRÁCTICOS (50 % da nota total). Valorarase a creatividade: orixinalidade e 
expresividade plástica, os coñecementos: aplicación de conceptos, a técnica: dominio dos 
métodos e procedementos de expresión e o acabado: orde e limpeza na presentación. 

PROBA ESCRITA (30 % da nota total). 

ACTITUDES (20 % da nota total). Valorarase o interese: atención e participación na clase, a 
expresión: dominio do vocabulario propio da área, o respecto: colaboración cos 
compañeiros/as, tolerancia e bo comportamento e o traballo: esforzo, constancia e 
puntualidade na entrega dos traballos. 

O alumnado deberá obter como mínimo unha nota dun 3 en cada unha das partes para facer a 
media coas porcentaxes. 

Ao final de curso o alumnado que non teña superada a materia poderá presentarse á 
convocatoria ordinaria na que deberá facer entrega daqueles traballos non presentados ou 
presentados incorrectamente durante o curso e realizará un exame daquelas partes non superadas 
durante as tres avaliacións. Valorarase o traballo do seguinte xeito: 

1. Nota media dos traballos entregados durante o curso e dos traballos entregados na 
convocatoria ordinaria (50% da nota). 

2. Nota media das probas realizadas durante o curso e da proba ordinaria (30% da nota). 
3. Actitudes (20% da nota). 

Para a superación da materia na convocatoria extraordinaria o alumnado terá a opción de 
realizar unha serie de tarefas e realizará un exame cos contidos mínimos do curso. Apliacaranse as 
seguintes porcentaxes, sempre e cando o alumnado obteña un mínimo dun 3 en cada parte: 

• TRABALLOS PRÁCTICOS (60 % da nota total). 
• PROBA ESCRITA (40 % da nota total). 

Se o alumnado non presentase ningunha tarefa, realizará unha proba única na que deberá obter 
unha nota mínima de 5.  

 


