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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
IMPRESCINDIBLES 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•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 he 
escrito imaxes de 
producións gráfico plásticas 
propias e alleas.  

• CCEC  

Grao mínimo Temporalización Procedementos e instrumentos de avaliación 

• EPVAB1.1.1. Identifica e valora a 

importancia do punto, a liña e o plano, 
facendo unha análise sinxela de xeito oral 
e escrito imaxes de producións gráfico 
plásticas propias e alleas.  

1o trimestre / 1a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios  

     
Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  

Competencias 
clave  

•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 
devolume.  

• 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 

• CCEC  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B1.2. Experimentar de forma sinxela 

coas variacións formais do punto, o plano 
e a liña.  

1o trimestre / 1a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•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 

composiciónsque transmiten 
emocións básicas (calma, 
violencia,liberdade, 
opresión, alegría, tristura, 
etc.) utilizando diversos 
recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, liñas, 
puntos, texturas, cores, 
etc.).  

• CCL  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B1.3. Expresar emocións de forma 

sinxela utilizando distintos elementos 
configurativos e recursos gráficos: liña,  

puntos, cores, texturas, claroscuros, etc.  

1o trimestre / 1a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•a •f •n  

• B1.7.Composición: 

elementos.  

• B1.8.O ritmo na 

composición.  

• B1.4. Identificar e 

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

• EPVAB1.4.1.Analiza, 

Identificae 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.  

• CCL  

• 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 

• CCEC  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agrupados do natural ou do 
ámbito inmediato, 
proporcionándoos en 
relación coas súas 
características formais e en 
relación co seu ámbito.  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B1.4. Identificar e aplicar os conceptos 

básicos de equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións sinxelas.  

1o trimestre / 1a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•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 coresprimarias 
e secundarias.  

• EPVAB1.5.1. Experimenta 

coas cores primarias e 
secundarias, estudando a 
síntese aditiva e subtractiva 
e as cores complementarias.  

• CSC  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B1.5. Experimentar de forma básica coas 

cores primarias e secundarias.  
1o trimestre / 1a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•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  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B1.6. Transcribe texturas táctiles a 

texturas visuais mediante as técnicas de 
frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas sinxelas.  

1o trimestre / 1a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•b •c •e •f  

• B1.12. Materiais e 

técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas plásticas: 
secas, húmidas e mixtas.  

• B1.7. Coñecer e 
aplicar as 
posibilidade 
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 
aplicándoasdeforma 
axeitada ao obxectivo da 
actividade.  

• CCL  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   • EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis 

de grafito e de cor, creando 
oclaroscuro en 
composicións figurativas e 
abstractas mediante a 
aplicación do lapis de forma 
continua en superficies 
homoxéneas ou 
degradadas.  

 

   • EPVAB1.7.3. Experimenta 

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

 

   • EPVAB1.7.4. Utiliza o 

papel 
comomaterial,manipulándoo, 
resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e 
táctiles, para crear 
composicións, colaxes 
matéricase figuras 
tridimensionais.  

 

   • EPVAB1.7.5. Crea co 

papel recortado formas 
abstractas e figurativas 
compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos.  

 

   • EPVAB1.7.6.Aproveita 

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

 

   • 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.  

 

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B1.7. Coñecer de forma básica e aplicar 

de forma sinxela as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico- plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis 
de grafito e de cor;  

colaxe.  

1o trimestre / 1a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

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 

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

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

2o trimestre / 2a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

• 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  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B2.2. Distinguir os tipos básicos e crear 

tipos de imaxes sinxelas segundo a súa 
relación significante- significado: símbolos 
e iconas.  

2o trimestre / 2a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

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 
adecuadamente.  

• EPVAB2.3.1. Deseña un 

cómic utilizando 
adecuadamente viñetas e 
lendas,globos, liñas 
cinéticas e onomatopeas.  

• CCL  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B2.3. Analizar cómics de forma básica e 

realizar cómics sinxelos aplicando os 
recursos esenciais adecuadamente.  

2o trimestre / 2a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•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  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B2.4. Diferenciar e analizar de forma 

básica os elementos esenciais que 
interveñen nun acto de comunicación.  

2o trimestre / 2a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•a •d •e •f 
•h •o  

• B2.5. Funcións das 

mensaxes na comunicación 
visual e audiovisual.  

• B2.5.Recoñeceras 

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  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B2.5. Recoñecer as funcións básicas da 

comunicación.  
2o trimestre / 2a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

BLOQUE 3. DEBUXO TÉCNICO 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•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  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B3.1. Comprender e empregar de forma 

básica os conceptos espaciais do punto, a 
liña e o plano.  

3o trimestre / 3a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•b •f •n •o  

• B3.2. Manexo da 

escuadra e cartabón para o 
trazado 
deparalelas,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  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  
• B3.2. Construír distintos tipos de rectas 

básicas, utilizando a escuadra e o 
cartabón, despois de repasar previamente 
estes conceptos.  

3o trimestre / 3a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•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  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B3.3. Coñecer os conceptos esenciais de 

circunferencia, círculo e arco.  
3o trimestre / 3a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Competencias 
clave  

•b •f •n •o  • B3.4. Manexo do compás. 

Dividir a circunferencia en 

• B3.4. Utilizar o 

compás, realizando 

• EPVAB3.4.1. Divide a 

circunferenciaen seis partes 
• CMCCT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dous, catro, seis ou oito 
partes iguais, usando o 
compás. Realizar motivos 
decorativos co manexo do 
compás.  

exercicios variados 
para familiarizarse 
con esta ferramenta.  

iguais, usando o compás, e 
debuxa coa regra o 
hexágono regular e o 
triángulo equilátero que se 
posibilita.  

Grao mínimo  Temporalización  Procedementos e instrumentos de avaliación  

• B3.4. Utilizar o compás, realizando 

exercicios variados sinxelos para 
familiarizarse con esta ferramenta.  

3o trimestre / 3a 
avaliación  

Rexistro/observación sistemática Posta en 
común/debate 
Análise de traballos e execicios 
Autoavaliación  

 
 
 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
Avaliación Procedementos: 

Observación sistematica 
Posta en común 
Análise de traballos e exercicios 

Instrumentos: 
Rexistro 
Debate 
Autoavaliación 

Cualificación final Realizarase unha media das notas das dúas primeiras 

avaliacións. Á nota resultantate sumaráselle de 0 a 2 puntos 

de acordo co traballo realizado no terceiro trimestre. 

Alumnado con algunha avaliación pendente: 

Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou 
alumnas non acadara o aprobado, debería recuperar as 
avaliacións que tivera suspensas. 
Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos 
polo docente entresacados de entre aqueles que non 
entregara correctamente durante o curso. 
Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa 
calcularáselle a nova media e aplicaráselle o criterio anterior 
en caso de aprobar, ou suspenderá a materia en caso 
contrario. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

A entrega das cualificacións finais a cada alumno e alumna 
suspensos se lle entregará unha serie de exercicios 
(entresacados de entre os que non entregara correctamente 
resoltos durante o curso) que deberán traer resoltos en 
setembro. Eses exercicios serán avaliados e a cualificación 
fina será a súa media aritmética. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Entrega todos os exercicios  
Están correctamente resoltos, significando iso: 

• Fixo o que se lle pedía 

• Resolveu correctamente o enunciado 

• exercicio está presentado coa debida pulcritude 

• O exercicio está executado con precisión 

Criterios de cualificación: 
É obrigatorio que entregue todos os exercicios asignados. Se 
faltase algún, non superaría a materia. 
O exercicios serán cualificados por separado e a nota final 
será a media aritmética dos traballos entregados, sempre 
que non teña suspensos mais da metade dos exercicios, en 
cuxo caso non superará a materia. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Análise dos exercicios entregados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
Actividades Comunicación de instrucións. 

Facilitación de materiais. 
Asignación de tarefas. 
Comunicación constante para resolución de dúbidas a través 
do correo electrónico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado realizase a través de Edixgal e o 
correo electrónico (que resultou ser máis áxil). 
Mediante a aula virtual se lle facilitan os materiais e recursos 
necesarios para a preparación e aprendizaxe da materia. 
Con respecto as tarefas, mediante a aula virtual realizase: 

• Asignación  

• Presentación 

• Corrección 

• Cualificación e comunicación 
 Todo o alumnado de 1º contaba con ordenadores de 
similares características (equipos Edixgal) e conexión á 
Internet. Porén, un reducido número non presentou os 
traballos, pero coinciden co alumnado que non presentaba 
habitualmente as tarefas de maneira presencial. 

Materiais e recursos Apuntes en PDF elaborados polo docente. 
Video tutoriais elaborados polo docente. 
Video tutoriais procedentes da Internet. 
Exercicios de traballo elaborados polo docente. 
Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

As familias son informadas de todas as cuestión relevantes 
por Abalar móbil. 
O alumnado é informado de todo o que lle atinxe por correo 
electrónico e a aula virtual. 

Publicidade A modificación desta programación será posta á disposición 
das familias na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer lugares xeométricos e definilos. 

Explica verbalmente ou por escrito os exemplos 

máis comúns de lugares xeométricos 

(mediatriz,bisectriz, 
Circunferencia esfera, rectas paralelas,planos 
paralelos, etc.). 

 
Clasificar os polígonos en función dos seus 
lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

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

Estudar a construción de polígonos regulares 
coñecendo o lado. 

 
Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o lado. 

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

 
Resolve correctamente os casos de tanxencia 
entre circunferencias,utilizando adecuadamente as 
ferramentas. 

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

 
.Executa deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 

 
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. 

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

 
Comprender e practicar o  procedemento da 
perspectiva cabaleira aplicada a volumes  
elementais. 

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

 
Comprender e practicar os procesos de 
construcción de perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos. 

 
Realiza perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o 
cartabón para o  trazado de paralelas. 

B.1.1.Coñecer e aplicar os métodos creativos 
gráfico-plásticos 

Crea composición aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas por escrito, 
axustándose aos obxectivos finais 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
     A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se 
realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma 
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a 
concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta os 
estándares e competencias imprescindibles anteriormente identificados. 

 

Instrumentos:  
 

Os instrumentos utilizados serán a valoración de todos aqueles documentos de 
que dispuxemos ata o 14 de marzo (isto quere dicir, probas escritas, tarefas tanto 
na aula como na casa, etc) e a partir do inicio do “confinamento” os instrumentos 
serán estrictamente telemáticos e cinxíndonos á entrega e valoración das 
diferentes actividades que lles imos propoñendo. 

 

Cualificación final 

 
Dadas as circunstancias queda anulado o procedemento e porcentualidades 
consignadas na programación de base para o cálculo da cualificación final e pasa 
a ser da seguinte maneira; 
 
Farase unha suma das notas do primeiro e segundo trimestres e divídense entre 
dous. A nota numérica que resulte deste cálclulo váiselle engadir como valoración 
do terceiro trimestre sempre para sumar unicamente o 20% das cualificacións de 
todo aquilo que fose entregado telematicamente polo alumnado e que xa estea 
valorado. 
Isto quere dicir que quen non entregase nada non se lle engade ningunha 
puntuación para a valoración final e quen entregue poderá ter un máximo de 2 
puntos sumado á media xa feita, do primeiro e segundo trimestre. 
 
Alumnado con  algunha avaliación pendente: 
Se a nota resultante do alumno/a non é o 5 deberán realizar un traballo práctico final dos 
dous primeiros trimestres, sendo a nota deste a nota final. 

 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
 
Se algún alumno/a tivese que ir á convocatoria de setembro esta será 
estrictamente práctica e cinxirase unicamente aos contidos académicos 
contemplados para os dous primeiros trimestres deste curso 2019/20. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non  hai alumnado con materia pendente en estes momentos 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Proporcionalidade mediante copias de cadros propostos polo profesor. 
Exercicio de puntillismo. 
Exercicios de Zentangle. 
Visitas virtuais a museos 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen -conectividade) 

 
Exposición escrita por parte do profesor da execución do exercicio a realizar 
a través do correo electrónico, e resolución das dúbidas que poidan xurdir 
polo mesmo medio tratando de resolvelas no menor prazo posible. 
Complementado con exemplos de videotitoriais cando sexa posible. 
Entrega do resultado por parte do alumno pola mesma canle mediante fotos 
realizadas aos exercicios unha vez rematados polo alumno, e con amplos 
prazos de entrega para que poidan realizar as actividades ao seu ritmo. 

 

Materiais e recursos 

 
O recurso do que todos dispoñen é o email polo que a comunicación se 
desenvolve a través do correo electrónico, con explicacións detalladas dos 
pasos a seguir, e videotitoriais propios ou elances a youtube  e webs de 
museos, etc. 
Os materiais para a resolución dos exercicios son aqueles aos que teñan 
acceso os alumnos no seu domicilio, polo que hai algúns que non poden 
realizar certas actividades por non dispoñer de materiais de cor. 

 

4. Información e publicidade 

Información e  

        Publicidade  

 
Este documento será enviado á dirección do centro e desde alí ocuparanse de facer a 
correspondente publicidade inseríndoo na páxina web do centro de modo que 
todos/as afectados/as teñan oportuno acceso. 

 

mailto:tod@s
mailto:afectad@s


 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CURSO: 4º E.S.O. 
MATERIA: EPVeA 
DEPARTAMENTO: DEBUXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación 
 

Estándar de aprendizaxe 

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. 

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. 

 

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

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. 

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. 

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 necesario para a elaboración das actividades. 

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 

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. 

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

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

EPVAB3.3.3. 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. 

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. 

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

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. 

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 



 

   

 

B3.1. Percibir e interpretar críticamente as imaxes e as formas 
do seu ámbito cultural, con sensibilidade cara ás súas calidades 
plásticas, estéticas e funcionais 

Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual. 

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

Analiza os tipos de plano que aparecen en películas 
cinamatográficas, valorando os seus factores expresivos. 

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

Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos 

 



 
 

   

   

 

 

 
  

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Conforme ao establecido pola Orde EFP/365/2020, de 22 de abril publicada 

polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e ás Instrucións do 27 de abril de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia, derivadas daquel, establécense uns novos criterios de 

cualificación que teñen en conta a situación académica derivada da situación de emerxencia 

causada pola COVID-19 e que substitúen as incluídas na programación didáctica da materia. A 

avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as 

aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao 

alumnado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta os 

estándares e competencias imprescindibles anteriormente identificados. 

 

Instrumentos: Os instrumentos utilizados serán a valoración de todos aqueles documentos de 

que dispuxemos ata o 14 de marzo (isto quere dicir, probas escritas, tarefas tanto na aula como 
na casa, etc) e a partir do inicio do “confinamento” os instrumentos serán estrictamente 
telemáticos e cinxíndonos á entrega e valoración das diferentes actividades que lles imos 
propoñendo. 

 

Cualificación 
final 

 

Dadas as circunstancias queda anulado o procedemento e porcentualidades consignadas na 
programación de base para o cálculo da cualificación final e pasa a ser da seguinte maneira; 
En 4º da eso a nota da segunda avaliación é a nota media dos dous primeiros trimestres na cal  
Todo-los alumnos superan a materia. A nota da 2º avaliación váiselle engadir como valoración do 
terceiro trimestre sempre para sumar unicamente o 10% das cualificacións de todo aquilo que 
fose entregado telematicamente polo alumnado e que xa estea valorado. 
Isto quere dicir que quen non entregase nada non se lle engade ningunha puntuación para a 
valoración final e quen entregue poderá ter de 0 ata 1 punto sumado á media xa feita, do 
primeiro e segundo trimestre (nota da 2ª avaliación). 

 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a tivese que ir á convocatoria de setembro esta será estrictamente práctica e 
cinxirase unicamente aos contidos académicos contemplados para os dous primeiros trimestres 
deste curso 2019/20. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnos con materia pendente en este curso. 

  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  
As actividades serán meramente de repaso e reforzo evitando os contidos  de 
ampliación nos cales o alumnado non poda dispor dos materiais e recursos axeitados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Exposición escrita por parte do profesor da execución do exercicio a realizar 
adxuntando os contidos a través do correo electrónico, e resolución das dúbidas que 
poidan xurdir polo mesmo medio tratando de resolvelas no menor prazo posible. 
Complementado con exemplos de videotitoriais cando sexa posible. 
Entrega do resultado por parte do alumno pola mesma canle mediante fotos 
realizadas aos exercicios unha vez rematados polo alumno, e con amplos prazos de 
entrega para que poidan realizar as actividades ao seu ritmo. 

 

Materiais e recursos 

O recurso do que todos dispoñen é o email polo que a comunicación se desenvolve 
a través do correo electrónico, con explicacións detalladas dos pasos a seguir, e 
videotitoriais propios ou elances a páxinas webs . 
Os materiais para a resolución dos exercicios son aqueles aos que teñan acceso os 
alumnos no seu domicilio, polo que hai algúns que non poden realizar certas 
actividades por non dispoñer de materiais de cor, estampa, etc. 
En este caso soio farán tarefas de repaso o axustadas aos recursos dispoñibles. 

 

Información e  

        Publicidade  

 

Este documento será enviado á dirección do centro e desde alí ocuparanse 

de facer a correspondente publicidade inseríndoo na páxina web do centro 

de modo que todos/as afectados/as teñan oportuno acceso. 

 

mailto:tod@s
mailto:afectad@s
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación 
 

Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 
elaborada previamente. 

DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os principais 
lugares xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, 
e comproba graficamente o cumprimento das condicións establecidas. 

B1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 
elaborada previamente. 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas 
aplicacións. 

B1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 
elaborada previamente. 

DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, 
aplicando as propiedades das súas liñas e os puntos notables, e 
os principios xeométricos elementais, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

B1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 
elaborada previamente. 

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e 
polígonos analizando as relacións métricas esenciais e 
resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, itinerario 
ou relacións de semellanza. 

B1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais 
sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo 
sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de 
acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise 
elaborada previamente. 

DT1.B1.1.8. Comprende as características das transformacións 
xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e 
afinidade), identificando as súas invariantes, e aplícaas para a 
resolución de problemas xeométricos e para a representación 
de formas planas. 

B1.2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos 
fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final determinada 
e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos 
de enlace e a relación entre os seus elementos. 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, 
centros e raios de circunferencias, analizando figuras 
compostas por enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

B1.2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos 
fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final determinada 
e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos 
de enlace e a relación entre os seus elementos. 

DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa 
axuda de regra e compás, aplicando con rigor e exactitude as 
súas propiedades intrínsecas, e utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente o trazado principal elaborado das 
liñas auxiliares utilizadas. 

B1.2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos 
fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final determinada 
e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos 
de enlace e a relación entre os seus elementos. 

DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce 
á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 

B2.1. Relacionar os fundamentos e as características dos 
sistemas de representación coas súas posibles aplicacións ao 
debuxo técnico, seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo 
previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en 
función da información que se desexe amosar e dos recursos 
dispoñibles. 

T1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e 
describe os procedementos de obtención das proxeccións e a 
súa disposición normalizada. 

B2.1. Relacionar os fundamentos e as características dos 
sistemas de representación coas súas posibles aplicacións ao 
debuxo técnico, seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo 
previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en 
función da información que se desexe amosar e dos recursos 
dispoñibles. 

DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, 
relacionando os seus elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións necesarias para representar 
inequivocamente a posición de puntos, rectas e planos, e 
resolve problemas de pertenza, intersección e verdadeira 
magnitude. 

B2.1. Relacionar os fundamentos e as características dos 
sistemas de representación coas súas posibles aplicacións ao 
debuxo técnico, seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo 
previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en 
función da información que se desexe amosar e dos recursos 
dispoñibles. 

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais 
sinxelas, debuxando a man alzada as súas vistas principais no 
sistema de proxección ortogonal establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as proxeccións suficientes para a súa 
definición e identificando os seus elementos de xeito 
inequívoco. 



 

 

B2.1. Relacionar os fundamentos e as características dos 
sistemas de representación coas súas posibles aplicacións ao 
debuxo técnico, seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo 
previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en 
función da información que se desexe amosar e dos recursos 
dispoñibles. 

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas definidas suficientemente polas súas 
vistas principais, debuxando a man alzada axonometrías 
convencionais (isometrías e cabaleiras). 

B2.3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de 
pezas reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
seleccionando a axonometría axeitada ao propósito da 
representación, dispondo a posición dos eixes en función da 
importancia relativa das caras que se desexen amosar e 
utilizando, de ser o caso, os coeficientes de redución 
determinados. 

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de corpos 
definidos polas súas vistas principais, coa axuda de utensilios 
de debuxo sobre taboleiro, representando as circunferencias 
situadas en caras paralelas aos planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando o seu trazado. 

B2.3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de 
pezas reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, 
seleccionando a axonometría axeitada ao propósito da 
representación, dispondo a posición dos eixes en función da 
importancia relativa das caras que se desexen amosar e 
utilizando, de ser o caso, os coeficientes de redución 
determinados. 

DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas 
(militares) de corpos ou espazos con circunferencias situadas 
en caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a 
súa orientación para simplificar o seu trazado. 

B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais 
relacionadas cos principios xerais de representación, formatos, 
escalas, cotación e métodos de proxección ortográficos e 
axonométricos, considerando o debuxo técnico coma linguaxe 
universal, valorando a necesidade de coñecer a súa sintaxe e 
utilizándoo de forma obxectiva para a interpretación de planos 
técnicos e a elaboración de bosquexos, esquemas, esbozos e 
planos. 

DT1.B3.2.2. Representa pezas e elementos industriais ou de 
construción, aplicando as normas referidas aos principais 
métodos de proxección ortográficos, seleccionando as vistas 
imprescindibles para a súa definición, dispóndoas 
axeitadamente e diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas e 
ocultas. 

B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais 
relacionadas cos principios xerais de representación, formatos, 
escalas, cotación e métodos de proxección ortográficos e 
axonométricos, considerando o debuxo técnico coma linguaxe 
universal, valorando a necesidade de coñecer a súa sintaxe e 
utilizándoo de forma obxectiva para a interpretación de planos 
técnicos e a elaboración de bosquexos, esquemas, esbozos e 
planos. 

DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas identificando as 
cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa norma. 

B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais 
relacionadas cos principios xerais de representación, formatos, 
escalas, cotación e métodos de proxección ortográficos e 
axonométricos, considerando o debuxo técnico coma linguaxe 
universal, valorando a necesidade de coñecer a súa sintaxe e 
utilizándoo de forma obxectiva para a interpretación de planos 
técnicos e a elaboración de bosquexos, esquemas, esbozos e 
planos. 

DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes e 
seccións, aplicando as normas básicas correspondentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Conforme ao establecido pola Orde EFP/365/2020, de 22 de abril 

publicada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e ás Instrucións do 27 de abril de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia, derivadas daquel, establécense uns novos criterios de 

cualificación que teñen en conta a situación académica derivada da situación de emerxencia 

causada pola COVID-19 e que substitúen as incluídas na programación didáctica da materia. A 

avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as 

aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao 

alumnado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta os 

estándares e competencias imprescindibles anteriormente identificados. 

 

Instrumentos: Os instrumentos utilizados serán a valoración de todos aqueles documentos de 

que dispuxemos ata o 14 de marzo (isto quere dicir, probas escritas, tarefas tanto na aula como 
na casa, etc) e a partir do inicio do “confinamento” os instrumentos serán estrictamente 
telemáticos e cinxíndonos á entrega e valoración das diferentes actividades que lles imos 
propoñendo. 

 

Cualificación 
final 

Dadas as circunstancias queda anulado o procedemento e porcentualidades consignadas na 
programación de base para o cálculo da cualificación final e pasa a ser da seguinte maneira; 
Farase unha suma das notas dos dous primeiros trimestres  e divídense entre dous . 
.A nota numérica que resulte deste cálclulo váiselle engadir como valoración do terceiro trimestre 
sempre para sumar unicamente o 10% das cualificacións de todo aquilo que fose entregado 
telematicamente polo alumnado e que xa estea valorado. 

Isto quere dicir que quen non entregase nada non se lle engade ningunha puntuación para a 
valoración final e quen entregue poderá ter de 0 ata 1 punto sumado á media xa feita, do 
primeiro e segundo trimestre 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a tivese que ir á convocatoria de setembro esta será estrictamente práctica e 
cinxirase unicamente aos contidos académicos contemplados para os dous primeiros trimestres 
deste curso 2019/20. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnos con materia pendente en este curso. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
As actividades da 3ª avaliación son básicamente de ampliación en este 
curso (xeometría plana e repaso de sistemas de representación.) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Materiais e recursos 

Tódo-los alumnos están conectados a internet  usando como vía de entrega 
de contidos e traballos o correo electrónico e whatsapp e recepción dos 
mesmos o correo electrónico. 
As clases teñen o seguemento semanal que tiñan presencialmente, por medio 
de videoconferencia, explicando os contidos  novos aportados por whatsapp 
e resolvendo as dúbidas que xurdan por videoconferencia. 

 

Información e  

        Publicidade  

 

Este documento será enviado á dirección do centro e desde alí ocuparanse 

de facer a correspondente publicidade inseríndoo na páxina web do centro 

de modo que todos/as afectados/as teñan oportuno acceso. 

 

mailto:tod@s
mailto:afectad@s
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación 
 

Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a 
aplicación das propiedades do arco capaz, dos eixes e 
centros radicais e/ou da transformación de circunferencias 
e rectas por inversión, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

DT2.B1.1.2. Determina lugares xeométricos de aplicación 
ao debuxo aplicando os conceptos de potencia ou 
inversión. 

B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a 
aplicación das propiedades do arco capaz, dos eixes e 
centros radicais e/ou da transformación de circunferencias 
e rectas por inversión, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras planas 
compostas por puntos, rectas e circunferencias 
describindo as súas posibles aplicacións á resolución de 
problemas xeométricos. 

B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a 
aplicación das propiedades do arco capaz, dos eixes e 
centros radicais e/ou da transformación de circunferencias 
e rectas por inversión, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de 
problemas xeométricos complexos, analizando as posibles 
solucións e transformándoos por analoxía noutros 
problemas máis sinxelos. 

B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a 
aplicación das propiedades do arco capaz, dos eixes e 
centros radicais e/ou da transformación de circunferencias 
e rectas por inversión, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando 
as propiedades dos eixes e centros radicais, e indicando 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus elementos. 

B1.2. Debuxar curvas cíclicas e cónicas e identificar os 
seus principais elementos, utilizando as súas propiedades 
fundamentais para resolver problemas de pertenza, 
tanxencia ou incidencia. 

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas e as 
relacións métricas entre elementos, describe as súas 
propiedades e identifica as súas aplicacións. 

B1.2. Debuxar curvas cíclicas e cónicas e identificar os 
seus principais elementos, utilizando as súas propiedades 
fundamentais para resolver problemas de pertenza, 
tanxencia ou incidencia. 

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección 
e tanxencias entre liñas rectas e curvas cónicas, aplicando 
as súas propiedades, e xustifica o procedemento utilizado. 

B1.2. Debuxar curvas cíclicas e cónicas e identificar os 
seus principais elementos, utilizando as súas propiedades 
fundamentais para resolver problemas de pertenza, 
tanxencia ou incidencia. 

DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os 
elementos que as definen, tales como eixes, focos, 
directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía respecto á 
circunferencia. 

B1.3. Relacionar as transformacións homolóxicas coas 
súas aplicacións á xeometría plana e aos sistemas de 
representación, valorando a rapidez e a exactitude nos 
trazados que proporciona a súa utilización. 

DT2.B1.3.1. Comprende as características das 
transformacións homolóxicas, identifica os seus 
invariantes xeométricos e describe as súas aplicacións. 



 

 

B1.3. Relacionar as transformacións homolóxicas coas 
súas aplicacións á xeometría plana e aos sistemas de 
representación, valorando a rapidez e a exactitude nos 
trazados que proporciona a súa utilización. 

DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución 
de problemas xeométricos e á representación de formas 
planas. 

B2.1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a 
man alzada para desenvolver a visión espacial, analizando 
a posición relativa entre rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións métricas para determinar o 
sistema de representación axeitado e a estratexia idónea 
que solucione os problemas de representación de corpos 
ou espazos tridimensionais. 

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios 
xeométricos que condicionan o paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o 
sistema diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos 
cotados como ferramenta base para resolver problemas 
de pertenza, posición, mínimas distancias e verdadeira 
magnitude. 

B2.1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a 
man alzada para desenvolver a visión espacial, analizando 
a posición relativa entre rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións métricas para determinar o 
sistema de representación axeitado e a estratexia idónea 
que solucione os problemas de representación de corpos 
ou espazos tridimensionais. 

DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en planos 
paralelos, perpendiculares ou oblicuos aos planos de 
proxección, trazando as súas proxeccións diédricas. 

B2.1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a 
man alzada para desenvolver a visión espacial, analizando 
a posición relativa entre rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións métricas para determinar o 
sistema de representación axeitado e a estratexia idónea 
que solucione os problemas de representación de corpos 
ou espazos tridimensionais. 

DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de 
segmentos, ángulos e figuras planas utilizando xiros, 
abatementos ou cambios de plano en sistema diédrico e, 
de ser o caso, no sistema de planos cotados. 

B2.1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a 
man alzada para desenvolver a visión espacial, analizando 
a posición relativa entre rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións métricas para determinar o 
sistema de representación axeitado e a estratexia idónea 
que solucione os problemas de representación de corpos 
ou espazos tridimensionais. 

DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo en calquera 
posición respecto aos planos coordenados, o resto dos 
poliedros regulares, prismas e pirámides en posicións 
favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, 
determinando partes vistas e ocultas. 

B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, 
cilindros e conos mediante as súas proxeccións ortográficas, 
analizando as posicións singulares respecto aos planos de 
proxección, determinando as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas principais e a verdadeira 
magnitude ou desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 

DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución 
aplicando xiros ou cambios de plano para dispor as súas 
proxeccións diédricas en posición favorable para resolver 
problemas de medida. 

B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, 
cilindros e conos mediante as súas proxeccións ortográficas, 
analizando as posicións singulares respecto aos planos de 
proxección, determinando as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas principais e a verdadeira 
magnitude ou desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 

DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou 
espazos tridimensionais formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, debuxando 
as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude. 

B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, 
cilindros e conos mediante as súas proxeccións ortográficas, 
analizando as posicións singulares respecto aos planos de 
proxección, determinando as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas principais e a verdadeira 
magnitude ou desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 

DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos 
xeométricos coa axuda das súas proxeccións diédricas ou a súa 
perspectiva, indicando o trazado auxiliar utilizado para a 
determinación dos puntos de entrada e saída 

B2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, 
cilindros e conos mediante as súas proxeccións ortográficas, 
analizando as posicións singulares respecto aos planos de 
proxección, determinando as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas principais e a verdadeira 
magnitude ou desenvolvemento das superficies que os 
conforman. 

DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e 
cónicas, coa axuda das súas proxeccións diédricas, utilizando 
xiros, abatementos ou cambios de plano para obter a verdadeira 
magnitude das arestas e caras que as conforman. 

B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos, dispondo a súa posición en función 
da importancia relativa das caras que se desexen amosar e/ou 
da conveniencia dos trazados necesarios, utilizando a axuda do 

DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría 
ortogonal, clasificando a súa tipoloxía en función da orientación 
do triedro fundamental, determinando o triángulo de trazas e 
calculando os coeficientes de redución. 



 

 

abatemento de figuras planas situadas nos planos coordenados, 
calculando os coeficientes de redución e determinando as 
seccións planas principais. 
B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos, dispondo a súa posición en función 
da importancia relativa das caras que se desexen amosar e/ou 
da conveniencia dos trazados necesarios, utilizando a axuda do 
abatemento de figuras planas situadas nos planos coordenados, 
calculando os coeficientes de redución e determinando as 
seccións planas principais. 

DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos 
definidos polas súas vistas principais, dispondo a súa posición 
en función da importancia relativa das caras que se desexen 
amosar e/ou da conveniencia dos trazados necesarios. 

B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos, dispondo a súa posición en función 
da importancia relativa das caras que se desexen amosar e/ou 
da conveniencia dos trazados necesarios, utilizando a axuda do 
abatemento de figuras planas situadas nos planos coordenados, 
calculando os coeficientes de redución e determinando as 
seccións planas principais. 

DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos 
tridimensionais formados por superficies poliédricas, debuxando 
isometrías ou perspectivas cabaleiras. 

 
 

 

 

 

valorar a exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a 
utilización de aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar o avance dos traballos 
e asumir as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos 
cotados para posibilitar a comunicación técnica con outras 
persoas. 

valorar a exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a 
utilización de aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar o avance dos traballos 
e asumir as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas 
industriais ou obxectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os 
cortes e/ou as seccións necesarias, tomando medidas 
directamente da realidade ou de perspectivas a escala, 
elaborando bosquexos a man alzada para a elaboración de 
debuxos cotados e planos de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa de aplicación. 

B3.2. Presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, os 
esbozos e os planos necesarios para a definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co deseño industrial ou arquitectónico, 
valorar a exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a 
utilización de aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar o avance dos traballos 
e asumir as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando 
recursos gráficos e informáticos, de xeito que estes sexan claros 
e limpos, e que respondan ao obxectivo para os que se 
realizaron. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Conforme ao establecido pola Orde EFP/365/2020, de 22 de abril 

publicada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e ás Instrucións do 27 de abril de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia, derivadas daquel, establécense uns novos criterios de 

cualificación que teñen en conta a situación académica derivada da situación de emerxencia 

causada pola COVID-19 e que substitúen as incluídas na programación didáctica da materia. A 

avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as 

aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao 

alumnado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta os 

estándares e competencias imprescindibles anteriormente identificados. 

 

Instrumentos: Os instrumentos utilizados serán a valoración de todos aqueles documentos de 

que dispuxemos ata o 14 de marzo (isto quere dicir, probas escritas, tarefas tanto na aula como 
na casa, etc) e a partir do inicio do “confinamento” os instrumentos serán estrictamente 
telemáticos e cinxíndonos á entrega e valoración das diferentes actividades que lles imos 
propoñendo. 

 

Cualificación 
final 

Dadas as circunstancias queda anulado o procedemento e porcentualidades consignadas na 
programación de base para o cálculo da cualificación final e pasa a ser da seguinte maneira; 
Farase unha suma das notas dos dous primeiros trimestres  e divídense entre dous . 
.A nota numérica que resulte deste cálclulo váiselle engadir como valoración do terceiro trimestre 
sempre para sumar unicamente o 10% das cualificacións de todo aquilo que fose entregado 
telematicamente polo alumnado e que xa estea valorado. 

Isto quere dicir que quen non entregase nada non se lle engade ningunha puntuación para a 
valoración final e quen entregue poderá ter de 0 ata 1 punto sumado á media xa feita, do 
primeiro e segundo trimestre 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a tivese que ir á convocatoria de setembro esta será estrictamente práctica e 
cinxirase unicamente aos contidos académicos contemplados para os dous primeiros trimestres 
deste curso 2019/20. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnos con materia pendente en este curso. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
As actividades da 3ª avaliación son básicamente de ampliación en este curso 
(xeometría plana,contidos pendentes de xeometría descriptiva e repaso de 
sistemas de representación.) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade 

Materiais e recursos) 

Tódo-los alumnos están conectados a internet  usando como vía de entrega 
de contidos e traballos o correo electrónico e whatsapp e recepción dos 
mesmos o correo electrónico. 
As clases teñen o seguemento semanal que tiñan presencialmente, por 
medio de videoconferencia, explicando os contidos  novos aportados por 
whatsapp e resolvendo as dúbidas que xurdan por videoconferencia. 

 

Información e  

        Publicidade  

 
Este documento será enviado á dirección do centro e desde alí ocuparanse de facer a 
correspondente publicidade inseríndoo na páxina web do centro de modo que 
todos/as afectados/as teñan oportuno acceso. 
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