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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

B.1.1  Realiza  o  esquema  compositivo
dunha imaxe (allea e propia).

B1.1.1_Realiza  composicións  artísticas  seleccionando  e  utilizando  os  elementos  da  linguaxe
plástica e visual.

     B.1.2. Aplica as fases do proceso de
creación  artística  (análise  do  problema,
estudo da solución mediante bosquexos,
materialización  da  obra  e  análise  do
resultado)  en  proxectos  persoias  e  de
grupo.

B2.1.1.  Entende o  proceso de  creación  artística  e as  súas fases,  e aplícao  á  produción  de
proxectos persoais e de grupo.

    B.1.3.Coñece e elixe os materiais máis
axeitados para a realización de proxectos
artísticos  sobre  a  base  duns  obxectivos
prefixados.

B1.3.1.Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos.

B1.3.2.Planifica as fases de realización dun proxecto artístico ou de deseño

    B.2.1.Visualiza  poliedros  sinxelos
definidos polas súas vistas principais.

B.2.1.1.Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais.

   B.2.2Debuxa as vistas (alzado, planta e
perfil) de poliedros sinxelos

B.2.2.1.Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais sinxelas.

   B.2.3.Debuxa,  a  man  alzada,
perspectivas  cónicas  frontais  e  oblicuas
de obxectos e espazos sinxelos.

B.2.3.1.Realiza  perspectivas  cónicas  frontais  e  oblicuas,  elixindo  o  punto  de  vista  máis
adecuado.

2. Avaliación e cualificación.

2.1.Procedementos e instrumentos de avaliación
Utilizaranse os seguintes:
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Procedementos Instrumentos

Probas escritas, orais ou multimedia (exames)
Láminas  e  traballos  realizados  na  aula,
individuais  ou  en  grupo.(Nesta  3ª
avaliación non haberá probas orais nin en
grupo e  traballo lévase a cabo a través
da aula virtual e o correo electrónico).

Introdución e exposición dos contidos fundamentais do tema en formato dixital (Aula Virtual na 3º
av.) ou mediante libro de texto da materia.

Proposta de exercicios en diferentes formatos (na 3ª av. Formato dixital.Os datos dos exercicios
permitirán a súa solución tanto para os alumnos que dispoñen de medios de impresión, como
para os que non o teñen accesibles).

Emprego de  distintas  canles(3ª  av.  telemáticas  :Aula  Virtual,  correo  electrónico  e  outros.  O
emprego das canles de comunicación terá en conta as posibilidades e recursos dispoñibles
pola totalidade do alumnado).

O alumno utilizará o material tradicional da materia empregado dende o inicio do curso (láminas,
xogo de escuadras,  compás, lápis,etc).  Poderá combinar o uso dos medios tradicionais  de
carácter  manual  cos  recursos  dixitais  que  teña  ao  seu  dispor.  Habilitarase  o  medio  máis
axeitado para que o alumnado poida presentar as tarefas realizadas en papel en formato dixital,
mediante fotografía, escaneado, etc.

Cada proba realizada como instrumento avaliador (escrita, oral ou multimedia)  terá un carácter
de  control  e  debe  ser  testemuña  directa  da  consecución  positiva  dos  estandares  de
aprendizaxe correspondentes e o  grao de  consecución  dos mesmos.Valorarase da  mesma
maneira calquera lámina ou traballo do alumno, de 0 a 10 puntos podendo expresarse cunha
aproximación  máxima  de  0,5  puntos.  A nota  deste  apartado  será  a  media  aritmética  das
cualificacións obtidas en cada unha das probas e traballos.

Rexistro de actitude e traballo na aula, do
interese  amosado  pola  materia,  da
participación nas sesións, do coidado do
material  propio  e  alleo,  da  limpeza  e
prontitude  na  entrega  de  tarefas,da
relación  cordial  co  alumnado  e  co
profesor.(Nesta 3ª avaliación non poderá
ter  en  conta  o  coidado do  material  e  o
traballo  lévase a  cabo a  través  da  aula
virtual e o correo electrónico.).

Presentacións de solucións colectivas e individuais aos exercicios prácticos(na 3ª av. individuais
e  a  través  de  canles  telemáticos  :Aula  Virtual,  correo  electrónico)  para  a  verificación  das
mesmas polo conxunto do alumnado e, de ser o caso, proposta de solucións alternativas.

Este apartado supón unha puntuación de 2 sobre 10 na nota total.

Valoración  de  0,5  puntos  nos  seguintes  conceptos:  -  Actitude  de  traballo,  atención  e
participación. 0,5 puntos - Prontitude na entrega das tarefas. 0,5 puntos. - Limpeza e coidado
dos traballos propios. 0,5 puntos.

2.2.Criterios para a cualificación final

A cualificación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 versará sobre o conxunto de
tódalas avaliacións,(que nesta 3ª avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous
primeiros trimestres, con actividades de recuperación, repaso e reforzo), priorizándose a valoración e o grao
de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias básicas definidas anteriormente. 

2.3.Proba extraordinaria de setembro
Consistirá na realización dun exercicio práctico,sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros
trimestres,(reforzadas no 3º trimestre), onde o alumno sexa capaz  de mostrar, tanto os coñecementos coma
as competencias adquiridas ó longo do curso.

Esta  proba  realizarase  de  maneira  presencial  ou  telemática,  según  proceda,  en  base  á  situación  do
momento.
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3. Alumnado coa materia pendente

3.1.Procedementos e instrumentos de avaliación

O Departamento non conta con ningún alumno/a coa materia de EPVeA pendente polo que non é necesaria
unha organización sistemática de actividades de seguimento e avaliacións específicas.

 De ser o caso, e chegado o momento, se un alumno/a se incorpora o centro de forma tardía durante o
curso e este/a  ten a materia de EPVeA de 3º da ESO  pendente se lle fornecerá, despois de ter visto o
expediente académico,  dunha entrevista persoal, dun test de avaliación dos contidos xerais da materia de
1º ESO EPVeA e de ser  o caso das instrucións específicas da equipa de orientación,  das actividades
necesarias de seguimento e avaliación oportunas acordes ós mínimos esixibles para a consecución positiva
dos estandares de aprendizaxe e a adquisición das competencias básicas.

3.2.Criterios de avaliación

Criterios de avaliación















3.3.Criterios de cualificación

3.4.Proba extraordinaria de setembro

4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1.Metodoloxía

Selecciónanse  e  adáptanse  as  metodoloxías  máis  axeitadas  á  situación  e  aos  recursos  tecnolóxicos
dispoñibles do alumnado, e tentarase en todo momento o emprego de recursos mínimos e sinxelos. Como
medio  de  referencia,  tanto  para  a  exposición  de  recursos  como  para  a  resolución  de  dúbidas  e  a
presentación telemática das tarefas,emprégase os cursos de Educación Plástica abertos na Aula Virtual. 

4.2.Actividades

As actividades que se están a desenvolver no 3º trimestre teñen como obxectivo a recuperación, repaso   e
reforzo do 1º e 2º trimestre e organízanse de xeito que todos os alumnos poidan mellorar ou acadar a
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consecución positiva dos estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias básicas dos  citados
trimestres.

Estas actividades son deseñadas co obxectivo de que o alumnado poida resolvelas nun tempo non superior
ó 80% do tempo semanal asignado á materia, e así evitar sobrecarga de tarefas.

Asemade,  para  o  envío  de  tarefas  do  alumnado,  mantense  unha organización,  dentro  da  aula  virtual,
contemplándose o tempo de realización das actividades para o seu posterior envío pola misma canle ou
por correo electrónico.

4.3.Materiais e recursos

As actividades  propostas  lévanse  a  cabo  a  través  da  aula  virtual  cunha introdución  e  exposición  dos
contidos fundamentais, que permitan a súa solución a todos os alumnos. Asemade, ponse a disposición do
alumnado un correo electrónico para facilitar a correspondencia de dúbidas ou envío de tarefas.A través das
mesmas canles, fanse as correccións oportunas de cada exercicio para que o alumno o corrixa.

O alumno utilizará o material tradicional da materia empregado dende o inicio do curso (láminas, xogo de
escuadras,  compás, lápis,etc).  Poderá combinar  o uso dos medios tradicionais de carácter  manual cos
recursos dixitais que teña ao seu dispor. Habilítase o medio máis axeitado para que o alumnado poida
presentar as tarefas realizadas en papel en formato dixital, mediante fotografía, escaneado, etc., e tentarase
en todo momento o emprego de recursos mínimos e sinxelos.

5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas polos
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

Asemade, estas modificacións da programación serán transmitidas ao alumnado na sección de Educación
Plástica do centro.

5.1.

                                         Carnota,  8    de maio de 2020

                           Mariña Ferreira Gotor

                           Xefa do Departamento de Debuxo
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