
IES MARÍA CASARES.  
Departamento de DEBUXO.
CURSO: 1º ESO.
ANO: 2020/2021.

MATERIA Educación Plástica y Visual.

PROFESOR/A
Ana López Gullón.
María del Mar Real Gallego.
Miguel Carballido Pensado.

TEMPORALIZACIÓN

1
ª 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

UD 0 • O FUNCIONAMENTO DA  AULA VIRTUAL..

UD 1 • INICIACIÓN AO DEBUXO TÉCNICO.  FERRAMENTAS E O SEU CORRECTO USO.

UD 2
• A RECTA.
• POSICIONES DA RECTA .

UD3 • ÁNGULOS E TRIÁNGULOS.

UD4 • A COR.

2
ª 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N UD 5 • CUADRILÁTEROS.

UD6 • TEOREMA DE THALES.

UD 7 • OS POLÍGONOS.

 3
ª 

E
V
A

LU
A

C
IÓ

N UD 8 • ELEMENTOS BÁSICOS DA PLÁSTICA: O PUNTO, A LIÑA , O PLANO.

UD9 • ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA:  A TEXTURA.

UD10 • A COMPOSICIÓN.

UD11 • COMUNICACIÓN VISUAL.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas  30,00%
Nota dos traballos de aula 60,00%

Observación sistemática.  (Traer o material, participación, actitude, esforzo, 
puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 

10,00%

TOTAL AVALIACIÓN   100,00%

NOTA MEDIA XUÑO:    Media ponderada: Media das tres evaluacións.

OBSERVACIÓNS:    Para aprobar unha avaliación, a nota mínima do traballo deberá de ser de 5 sobre 10 e

para facer media co control o alumno deberá de ter realizado todos os traballos prácticos, e un mínimo de 3

na cualificación da proba escrita,  se ben,  para  os alumnos con necesidades especiais  ou nos casos de

diversificacións curriculares, o profesor poderá eximir de algun traballo ao alumno. No caso de non cumplirse

algun destos requerimentos o alumno será considerado suspenso. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como

norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas ou tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse as clases a través de

videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como estime 

o profesor, que sexa máis apropiado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN 
CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, que serán entregadas ao profesor a

volta da cuarentena.



IES MARÍA CASARES.  
Departamento de DEBUXO.
CURSO: 3º ESO.
ANO: 2020/2021.

MATERIA Educación Plástica y Visual.

PROFESOR/A
Ana López Gullón.
Carlos Alberto Rodríguez Enríquez.
(Profesor sustituto: Juan Fernández-Miranda Muñiz)

TEMPORALIZACIÓN

1ª AVALIACIÓN

UD 0 • O FUNCIONAMENTO DA  AULA VIRTUAL.

UD 1 • LUGARES XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS. 

UD 2 • SISTEMA DIÉDRICO

UD 3 • SISTEMA  AXONOMÉTRICO.

2ª AVALIACIÓN

UD 4 • TANGENCIAS Y ENLACES.

UD 5 • EL MÓDULO

UD 6 • INTRODUCCIÓN AO PROCESO CREATIVO.

UD 7 • ELEMENTO QUE INTERVEÑEN NA  CREACIÓN DA IMAXE.
• A COMPOSICIÓN. Equilibrio, proporción e ritmo.

3ª AVALIACIÓN

UD 8 • A COR.

UD 9 • A LINGUAXE DAS IMAXES.

UD 10 DISEÑO E PUBLICIDADE



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE

NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas  30,00%

Nota dos traballos de aula 60,00%

Observación sistemática.  (Traer o material, participación, actitude, esforzo, 
puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 

10,00%

TOTAL AVALIACIÓN   100,00%

NOTA MEDIA XUÑO:    Media ponderada: Media das tres evaluacións.

OBSERVACIÓNS:    Para aprobar unha avaliación, a nota mínima do traballo deberá de ser de 5 sobre 10 e

para facer media co control o alumno deberá de ter realizado todos os traballos prácticos, e un mínimo de 3

na cualificación da proba escrita,  se ben,  para  os alumnos con necesidades especiais  ou nos casos de

diversificacións curriculares, o profesor poderá eximir de algun traballo ao alumno. No caso de non cumplirse

algun destos requerimentos o alumno será considerado suspenso. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como

norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas ou tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse as clases a través de

videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como estime 

o profesor, que sexa máis apropiado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN 
CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, que seraÁn entregadas ao profesor a

volta da cuarentena.



IES MARÍA CASARES.  
Departamento de DEBUXO.
CURSO: 4º ESO.
ANO: 2020/2021.

MATERIA Educación Plástica y Visual.

PROFESOR/A Ana López Gullón.
Carlos Alberto Rodríguez Enríquez.

TEMPORALIZACIÓN

1
ª 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

UD 0 • O FUNCIONAMENTO DA  AULA VIRTUAL.

UD 1 • REPASO OS TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS E TANXENCIAS.

UD 2 • UN REPASO AO SISTEMA  DIÉDRICO.

UD 3 • UN REPASO AO SISTEMA  AXONOMÉTRICO E CABALEIRA.

UD 4 •  O SISTEMA  CÓNICO FRONTAL E OBLÍCUO

2
ª 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N UD 5 • O DISEÑO.

UD 6 • A IMAXE CORPORATIVA. 

UD 7
• ARTE E DISEÑO. 

 3
ª 

E
V
A

LU
A

C
IÓ

N

UD 8 • O CINE.

UD9 • A FOTOGRAFÍA. 

UD10 • A PUBLICIDADE. 

UD11 • ANÁLISE CRÍTICA DA LINGUAXE PUBLICITARIA. 



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-
19

Os contidos da  3ª Evaluación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE

NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas  30,00%

Nota dos traballos de aula 60,00%

Observación sistemática  (Traer o material, participación, actitude, esforzo, 
puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 

10,00%

TOTAL AVALIACIÓN   100%

NOTA MEDIA XUÑO :   Media ponderada: Media das tres evaluacións.

OBSERVACIÓNS:    Para aprobar unha avaliación, a nota mínima do traballo deberá de ser de 5 sobre 10 e

para facer media co control o alumno deberá de ter realizado todos os traballos prácticos, e un mínimo de 3

na cualificación da proba escrita,  se ben,  para  os alumnos con necesidades especiais  ou nos casos de

diversificacións curriculares, o profesor poderá eximir de algun traballo ao alumno. No caso de non cumplirse

algun destos requerimentos o alumno será considerado suspenso. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como

norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas ou tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse as clases a través de

videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como estime 

o profesor, que sexa máis apropiado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN 
CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, que sera´n entregadas ao profesor a

volta da cuarentena.



IES MARÍA CASARES.  
Departamento de DEBUXO.
CURSO: 1º BACHARELATO
ANO: 2020/2021.

MATERIA Debuxo Artístico I

PROFESOR/A Ana López Gullón.

CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN

DEBUXO DO NATURAL. Claroscuro
▪ O debuxo como ferramenta.
▪  Materiais, utensilios e soportes básicos.
▪ Introdución ás técnicas secas e á súa aplicación.
▪ A mancha como elemento configurador do volume. O claroscuro.
▪ A perspectiva intuitiva e a súa aplicación no debuxo artístico.

2ª EVALUACIÓN

DEBUXO CIENTIFICO. Analise formal.
▪ Teoría da cor. Natureza. Dimensións e comportamento da cor.
▪ Psicoloxía da forma. Leis visuais que rexen as relacións entre as formas 

do cadro.
▪ Elementos básicos na configuración da forma. A liña como elemento con-

figurador.

3ª EVALUACIÓN

O GRABADO. Composición.
▪ Composición intuitiva. Concepto de equilibrio visual.
▪ A construción das sombras. Valores tonais.
▪ Iluminación. Tipos de luz e o seu comportamento.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos traballos de aula. 70,00%
Probas escritas. 10,00%

Observación sistemática  (Traer o material, participación, actitude, esforzo, 
puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 

20,00%

TOTAL AVALIACIÓN   100%

NOTA MEDIA XUÑO:   Media ponderada: Media das tres evaluacións.
OBSERVACIÓNS:    Para aprobar unha avaliación, a nota mínima do traballo deberá de ser de 5 sobre 10 e

para facer media co control o alumno deberá de ter realizado todos os traballos prácticos, e un mínimo de 3

na cualificación da proba escrita,  se ben,  para  os alumnos con necesidades especiais  ou nos casos de

diversificacións curriculares, o profesor poderá eximir de algun traballo ao alumno. No caso de non cumplirse

algun destos requerimentos o alumno será considerado suspenso. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como

norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas ou tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse as clases a través de

videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como estime 

o profesor, que sexa máis apropiado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN 
CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, que serán entregadas ao profesor a

volta da cuarentena.



IES MARÍA CASARES.  
Departamento de DEBUXO.
CURSO: 2º BACHARELATO
ANO: 2020/2021.

MATERIA Debuxo Artístico II

PROFESOR/A Ana López Gullón.

CONTENIDOS

1ª AVALIACIÓN

NIVEIS DE ICONICIDADE.

• Naturaleza e xeometria.

• O debuxo e as suas  intencións comunicativas.

INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE LA IMAGEN.

• A expresión da subxectividade das formas.

• Memoria e a retentiva visual.

• Creando a túa propia realidad.

• Estilización, geometrización, abstracción, síntese, esaxeración. A procura
da linguaxe persoal. 

2ª AVALIACIÓN

O CORPO HUMANO.

• O corpo humano. Nocións básicas de anatomía.

• O Canon.

•  Introdución ao estudo do movemento na figura humana.

• O  escorzo. 

• Apuntamentos rápidos e bosquexos .

DEBUXO DO MOVEMENTO.

• A expresividade da linea.

•  A expresividade  da retentiva. 

• El desarrollo de la memoria visual. 

3ªAVALIACIÓN

DEBUXO E PERSPECTIVA.

• O corpo humano como modelo

• relacións de proporcionalidade da figura humana.

• A Figura e a contona. Perspectiva .

• Espazos urbanos e naturais.

• Leis de percepción.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos traballos de aula. 70,00%
Probas escritas. 10,00%

Observación sistemática  (Traer o material, participación, actitude, esforzo, 
puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 

20,00%

TOTAL AVALIACIÓN   100%

NOTA MEDIA XUÑO:   Media ponderada: Media das tres evaluacións.

OBSERVACIÓNS:    Para aprobar unha avaliación, a nota mínima do traballo deberá de ser de 5 sobre 10 e

para facer media co control o alumno deberá de ter realizado todos os traballos prácticos, e un mínimo de 3

na cualificación da proba escrita,  se ben,  para  os alumnos con necesidades especiais  ou nos casos de

diversificacións curriculares, o profesor poderá eximir de algun traballo ao alumno. No caso de non cumplirse

algun destos requerimentos o alumno será considerado suspenso. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como

norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas ou tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse as clases a través de

videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como estime 

o profesor, que sexa máis apropiado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN 
CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, que serán entregadas ao profesor a

volta da cuarentena.



IES MARÍA CASARES.  
Departamento de DEBUXO.
CURSO: 1º Bacharelato
ANO: 2020/2021.

MATERIA Debuxo Técnico I

PROFESOR/A Carlos Alberto Rodríguez Enríquez.
(Profesor sustituto: Juan Fernández-Miranda Muñiz)

TEMPORALIZACIÓN

1ª   EVALUACIÓN.

UD 0 • O funcionamento da  aula virtual.

UD 1 • Trazados fundamentais no plano. 

UD 2 • Proporcionalidade e semellanza. Escalas.

UD 3 • Construción de formas poligonais.

UD 4 • Transformacións xeométricas

2ª  EVALUACIÓN.

UD 5 • Traslación, xiro e homotecia.

UD 6 • Tanxencias.Definición e trazado,aplicación de tanxencias.

UD 7
• Curvas técnicas.Óvalo e Ovoide.

3ª EVALUACIÓN.

UD 8 • Curvas cónicas: A elipse, A hipérbola, A parábola.

UD9 • Xeometria descriptiva: Fundamentos dos principais sistemas. 

UD10 • Sistema diédrico I: Punto recta e plano.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas  60,00%

Nota dos traballos prácticos 30,00%

Observación sistemática  (Traer o material, participación, actitude, esforzo,
puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 

10,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100,00%

NOTA MEDIA XUÑO: Media ponderada: Media das tres evaluacións.

OBSERVACIÓNS:    Para aprobar unha avaliación, a nota mínima do traballo deberá de ser de 5 sobre 10 e

para facer media co control o alumno deberá de ter realizado todos os traballos prácticos, e un mínimo de 3

na cualificación da proba escrita,  se ben,  para  os alumnos con necesidades especiais  ou nos casos de

diversificacións curriculares, o profesor poderá eximir de algun traballo ao alumno. No caso de non cumplirse

algun destos requerimentos o alumno será considerado suspenso. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como

norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas ou tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse as clases a través de

videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como estime 

o profesor, que sexa máis apropiado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN 
CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, que serán entregadas ao profesor a

volta da cuarentena.



IES MARÍA CASARES.  
Departamento de DEBUXO.
CURSO: 2º Bacharelato.
ANO: 2020/2021.

MATERIA Debuxo Técnico II

PROFESOR/A Carlos Alberto Rodríguez Enríquez.
(Profesor sustituto: Juan Fernández-Miranda Muñiz)

TEMPORALIZACIÓN

1ª   EVALUACIÓN.

Unidade 1 Instrumentos de debuxo. Trazados fundamentais no plano.
Unidade 2 Construción de formas poligonais I.
Unidade 3  Construción de formas poligonais II.
Unidade 4  Escalas.
Unidade 5  Potencia. 
Unidade 6  Tanxencias. 
Unidade 7  Curvas Técnicas I.
Unidade 8  Curvas Técnicas II.

2ª  EVALUACIÓN.

Unidade 9  Curvas Técnicas III. 
Unidade 10  Curvas Técnicas IV.
Unidade 11  Curvas Técnicas V.
Unidade 12  Relacións xeométricas.
Unidade 13  Transformacións xeométricas I. 
Unidade 14  Transformacións xeométricas II. 
Unidade 15   Xeometría descriptiva.
Unidade 16  Sistema diédrico I. 

3ª EVALUACIÓN

Unidade 17  Sistema diédrico II. 
Unidade 18  Sistema diédrico III.
Unidade 19  Sistema diédrico IV.
Unidade 20  Sistema de planos acoutados.
Unidade 21  Sistema axonométrico.
Unidade 22  Sistema de perspectiva cabaleira.



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-
19

Os contidos da  3ª Evaluación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Nota dos controis e probas escritas  60,00%
Nota dos traballos prácticos 30,00%
Observación sistemática  (Traer o material, participación, actitude, esforzo, 
puntualidade, entrega de tarefas en tempo e forma, limpeza, orden... 

10,00%

TOTAL AVALIACIÓN  100,00%

NOTA MEDIA XUÑO:  Media ponderada: Media das tres evaluacións.

OBSERVACIÓNS:    Para aprobar unha avaliación, a nota mínima do traballo deberá de ser de 5 sobre 10 e

para facer media co control o alumno deberá de ter realizado todos os traballos prácticos, e un mínimo de 3

na cualificación da proba escrita,  se ben,  para  os alumnos con necesidades especiais  ou nos casos de

diversificacións curriculares, o profesor poderá eximir de algun traballo ao alumno. No caso de non cumplirse

algun destos requerimentos o alumno será considerado suspenso. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como

norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das dúas ou tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse as clases a través de

videoconferencia por medio da plataforma Cisco Webex e da aula virtual, dependendo de como estime 

o profesor, que sexa máis apropiado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN 
CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, que serán entregadas ao profesor a

volta da cuarentena.


