
RESUMO PROGAMACIÓN EPVA 
1º ESO.TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS  

* UNIDADES 

Unidade 1: As distintas manifestacións artísticas. Valoración da perspectiva de xénero e o 

patrimonio. Os xéneros artísticos 

Unidade 2: A linguaxe visual e os seus elementos básicos e de configuración 

Unidade 3: Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en 2 dimensións, secas e húmidas. 

Unidade 4: O volumen como experiencia expresiva 

Unidade 5: Trazados xeométricos básicos e as súas aplicación 

Unidade 6: Os sistemas de representación. Vistas diédricas 

Unidade 7 : A linguaxe visual e as súas función e tipoloxías 

Unidade 8: O cómic 

Unidade 9: A fotografía 

 

 

MATERIAL - Aula virtual 

- fotocopias 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 1º TRIMESTRE Unidades 1,2,3 * 

2º TRIMESTRE Unidades 4,5,6 * 

3º TRIMESTRE Unidades 7,8,9 * 

MÉTODO DE CUALIFICACIÓN O grao de consecución dos criterios de 

avaliación das distintas unidades da 

materia establecerase do seguinte xeito: 

 

a) Mediante entregas de traballos dos que 

o alumnado coñecerá os indicadores de 

logro. A nota deste apartado será a media 

aritmética de todos os traballos, 

valorándose cun 0 os non presentados. 

Peso porcentual na nota de cada 

avaliación: 70% 

 

b) A través de probas teórico-prácticas, 

Peso porcentual na nota de cada 

avaliación: 30% 

 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Cálculo da nota de cada avaliación: 

70 % traballos 

30 % proba teórico-práctica 

 

CUALIFICACIÓN FINAL: 

A nota final consistirá nunha media 

ponderada, na que o peso da avaliación 

final é o maior.  

 

- 1ª avaliación: 30% 

- 2ª avaliación: 30% 

- 3ª avaliación: 40% 

 

PROCEDEMENTO DE 

RECUPERACIÓN 

O alumnado que teña que recuperar 

algunha avaliación poderá reelaborar os 

traballos con nota < 5. A nota dos 

traballos substituíra á do traballo anterior 

 

 

3º ESO.TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS  

1. A xeometría nos obxectos, na arte e na contorna natural.  

2. Os xéneros artísticos. Manifestacións artísticas culturais. Particularidades do 

patrimonio artístico galego. 

3. A percepción visual. Elementos de configuración visual e a súa organización 

compositiva. 

4. O proceso creativo. 

5. Técnicas básicas de expresión gráficas plásticas en dúas dimensións. 

6. Técnicas básicas de expresión gráfica plásticas en tres dimensións. 

7. Sistema diédrico: vistas. Isometría 

8. Imaxes visuais e audiovisuais. O cine e a animación. 

 

1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 

1,2,4,5 1,2,3,5,6 2,3,5,7,8 

  

 

 

 

 

 



4º ESO.TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS  

1º TRIMESTRE 

             .  Técnicas de expresión gráfico-plásticas.  

              . Seguimento do proceso de creación. 

               .Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa. 

              . Análise de distintas obras de arte 

               .Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. 

              . Perspectiva cabaleira.  

              . Sistema axonométrico: isometría. 

2º TRIMESTRE 

            . Técnicas de expresión gráfico-plásticas.  

            . Campos de aplicación do deseño. 

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

            . Sistema axonométrico: isometría. 

3º TRIMESTRE 

            . Perspectiva cónica central. 

             .Perspectiva cónica oblicua. 

           . Compoñentes da imaxe corporativa. 

            . Análise crítica da linguaxe publicitaria. 

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

 

MÉTODO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A valoración máxima será 10 puntos considerando que acadados 5 puntos a materia 

esta superada. 

Dentro da valoración máxima ata 8 puntos cuantificarase o  apartado A  e ata 2 puntos 

polo apartados B, C e D. 

A cualificación de cada avaliación será o resultado da suma das cualificacións obtidas 

polo alumnado nos seguintes apartados de acordo coa ponderación proposta para 

cada un deles. 

A materia se considerará superada si a media das notas das tres avaliacións acada 

unha puntuación mínima de 5 puntos. 

 

A valoración das avaliacións para a nota final será: 

1ºaval: 30% 

2ºaval: 30% 

3ºaval: 40% 

 
 



 
AVALIACIÓN ORDINARIA 

Todo o alumnado entregará a carpeta con as actividades e material didáctico 
realizados durante o curso. 
 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria terá que correxir ou 
repetir as actividades valoradas con una nota inferior a 5 puntos e entregalas na 
carpeta xunto con o resto das actividades e material didáctico. 
 
MATERIA PENDENTE 
O alumnado coa materia pendente  terá que realizar  traballos prácticos sobre os 

contidos non acadados que se lle entregarán na 1ª avaliación  e irá desenvolvendo 

durante o curso supervisado polo profesorado para  presentalos na data fixada  

durante o mes de maio . 

 

EPVA  

APARTADOS INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

                        OBSERVACIÓNS PONDERACIÓNS 

    A Traballos do alumnado 
Bosquexos 
Láminas 
Proxectos 
Actividades de recollida de 
información e exposición 
realizados na  clase e 
recollidos  nunha carpeta. 
 
Probas de exame 
 

Cada traballo valorarase de 1 a 10 
puntos podendo expresarse ata un 
decimal. 
A nota deste apartado será a media 
das cualificacións obtidas en cada 
un dos traballos. 
 
 
Cada proba de exame valorarase de 
1 a 10 puntos podendo expresarse 
ata un decimal. 
 

80% 

    B Caderno do profesorado 
Observación e rexistro  de 
incidencias de interese e 
actitude do alumnado na 
aula. 

O profesorado valorará  con  ata   
0,25 puntos positivos ou negativos  
Uso e coidado do material 
Atención , participación e traballo 
na clase. 

+/_ 2.5% 

    C Puntualidade  nas entregas O profesorado valorará con ata 
0´25 a puntualidade nas entregas e 
o respecto a os prazos de 
desenvolvemento dos traballos. 

+/_ 2.5% 

    D Entrega de traballos e 
apuntamentos de cada 
tema ordenados e 
clasificados dentro da 
carpeta 

O profesorado valorará con ata 
1,50 a entrega da carpeta de 
traballos ao final de cada 
avaliación.  

15% 



 

RESUMO PROGAMACIÓN DEBUXO 

TÉCNICO 

 
1ºBACH.TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

 

1º TRIMESTRE: 

 

2º TRIMESTRE 

 

3º TRIMESTRE 

 

Bloque 1. XEOMETRÍA PLANA. 

-Introducción á xeometría. 

-Trazados fundamentais no plano. 

-Polígonos. 

-Proporcinalidade e escalas. 

-Transformacións xeométricas  

Elementáis. 

-Tanxencias e enlaces. 

-Curvas técnicas. 

-Aplicacións da xeometría. 

 

Bloque 2: SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN. 

-Fundamentos dos sistemas de 

representación. 

     -Sistema diédrico. 

-Sistema de planos acotados. 

 

Bloque 2: SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN. 

-Sistema axonométrico. 

-Sistema cónico central. 

 

Bloque 3: NORMALIZACIÓN E 

PROXECTO. 

 

   

 

 

 

2ºBACH.TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

 

1º TRIMESTRE: 

 

2º TRIMESTRE 

 

3º TRIMESTRE 

 

Bloque 2: SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 

-Sistema Diédrico. 

 

Bloque 2: SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 

-Axonometría. 

-Sistema cónico central. 

 

Bloque 1. XEOMETRÍA PLANA 

-Potencia e inversión. 

-Curvas cónicas. 

-Transformacións xeométricas 

 

 

 

 



 

 

 

MÉTODO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 

 

No proceso de aprendizaxe avaliarase o desenrolo das actitudes de cara á materia, 

a adquisición de destrezas no debuxo, a resolución de actividades, os recursos 

empregados, etc... 

En cada trimestre realizaranse  dous exames prácticos para avaliar o nivel de 

coñecemento adquirido sobre os contidos desenrolados. A cualificación destas  

probas será de entre 0 e 10, e a nota da avaliación será un 80% da media resultante 

nas dúas probas. 

O 20% restante da cualificación  completarase cos diferentes exercicios e actividades 

prácticas descritas anteriormente nos que se deberán aplicar os coñecementos para 

a solución dos diferentes exercicios, aplicación dos contidos e o uso correcto dos 

materiais e o material didáctico que alumnado elaborará coas explicación dos 

contidos da materia. 

Os exercicios e actividades prácticas presentaranse ordenados por unidades nunha 

carpeta ao final de cada trimestre. 

AVALIACIÓN ORDINARIA: Enténdese que o alumno está aprobado ao obter a nota 

de 5 ou superior. A cualificación final da avaliación ordinaria obterase co media das 

tres avaliacións. Sempre que a puntuación de cada avaliación sexa como mínimo 5. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: para superar esta avaliación o alumno deberá 

entregar as láminas e realizar un exame de carácter práctico sobre todos os contidos 

do curso e acadar unha nota mínima de 5 puntos. 

 

MATERIA PENDENTE 

O alumnado coa materia pendente terá que entregar as láminas correspondentes ao 

curso  e realizar unha proba de exame na data fixada durante o mes de maio . 

O profesorado valorará ata 1.50 puntos as láminas e ata 8 puntos a proba de exame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEBUXO TÉCNICO 

APARTADOS INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓNS 

A Probas de exame O profesorado 
valorará cada 
proba de exame  
de 1 a 10 puntos 
podendo 
expresarse ata un 
decimal. 
 

80% 

B láminas O profesorado 
valorará cada 
unha das láminas 
entregadas de 1 a 
10 puntos 
podendo 
expresarse ata un 
decimal. 

15% 

C Exercicios e 
material 
didáctico 

O profesorado 
valorará o 
conxunto dos 
exercicios 
resoltos e 
presentados así 
como o material 
didáctico 
elaborado a partir 
das explicacións 
dos contidos na 
clase con ata 0.5 
puntos. 

5% 

 

 

 

 

 


