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1º DE ESO 

A Educación Plástica e Visual nace da necesidade de potenciar no estudante a capacidade
de comprender os estímulos visuais que recibe, e expresarse, á súa vez, a través das súas propias
mensaxes visuais. En definitiva, a Educación Plástica e Visual introduce ao alumno/a en un mundo de
comunicación especialmente rico e variado.

O punto de partida cara á adquisición deste medio de comunicación (a linguaxe plástica e
visual) debe ser a realidade cotiá, tanto a que proporciona a natureza como a desenvolvida polo
home: prensa, deseño, cine, televisión, imaxe dixital, contorna multimedia, etc.

Durante a Secundaria, a área de Plástica e Visual non debe constituír unha introdución ao
mundo  da  historia  da  arte,  senón  unha  reflexión  acerca  da  multitude  de  estímulos  visuais  que
recibimos na nosa vida cotiá e cuxa identificación e comprensión resulta fundamental para lograr
unha comunicación plena coa nosa contorna. Se desde todos os ámbitos fálase de que nos achamos
inmersos na «cultura da imaxe», parece evidente que a comprensión da linguaxe visual debe ser un
punto de especial atención na formación dos alumnos, precisamente nunha idade na que a imaxe
faise un elemento esencial na comunicación.

Do mesmo xeito que calquera linguaxe, a linguaxe plástica precisa dous niveis consecutivos:
saber comprender-saber ver e saber expresarse-saber facer. Noutras palabras, atreverse a descubrir
a realidade, saber experimentar coas súas múltiples posibilidades e saber crear, a partir delas, un rico
mundo de ideas, sensacions e sentimentos.

Saber ver para comprender é un proceso físico e psíquico. Nun principio recíbese un estímulo
físico desde o exterior, que dá paso a unha sensibilización e unha comprensión racional do mesmo.
Xa que  logo,  o  saber  ver  non  se  limita  únicamente  a  recibir  de forma irreflexiva  un  cúmulo  de
sensacións ou experiencias visuais, senón que se amplía ao desenvolvemento dunha capacidade
crítica ante os estímulos recibidos, identificando correctamente a súa natureza, a súa intención, o seu
significado, etc. Ademais, a análise detallada das imaxes dará lugar a outras dúas capacidades no
alumno/a:  o desenvolvemento do gusto  estético (a  capacidade de disfrutar ante  a contemplación
dunha imaxe);  e o respecto polos gustos e opinions dos demais (recoñecemento dos valores ou
calidades das imaxes aínda que non concuerden cos seus gustos ou preferencias estéticas).

O saber facer desenvólvese a partir do saber ver e maniféstase de dous modos: a expresión
e  a  representación.  Tanto  para  a  unha  como  para  a  outra  se  necesita  unha  ferramenta  ou
instrumentación.  Non  se  trata  de  converter  ao  conxunto  dos  alumnos  en  «artistas»,  senón  de
achegarlles os coñecementos básicos que lles permitan comunicarse por medio da linguaxe visual
con imaxinación e creatividade, rexeitando os estereotipos e fomentando o desenvolvemento dunha
linguaxe propia, cargado de contido e expresión.

Na ensinanza da linguaxe plástica e visual é primordial incentivar a capacidade creadora do
estudante, a súa iniciativa e a súa espontaneidade. O profesor/a debe indicar propostas de conduta
curtas e claramente expostas que permitan ao alumno/a profundar nesta linguaxe libremente, pois é
primordial que aprenda a interpretar en por si os estímulos visuais recibidos e a expresar e comunicar
de forma persoal as súas sensacións.

Neste Primeiro  ciclo  de Secundaria  iníciase o  proceso de sensibilización ante  os valores
visuais  e  plásticos  da  contorna.  Faise  preciso  partir  de mensaxes concretos,  nos  cales  deberán
recoñecerse  os  seus  elementos  constitutivos  por  medio  dunha  análise  precisa  que  aumente  as
capacidades perceptivas. Trátase dun primeiro paso fundamental que facilitará o desenvolvemento
dos seguintes niveis de aprendizaxe no mundo da imaxe.

Ao mesmo tempo,  tratarase de que o alumno/a descubra,  paso a paso,  as posibilidades
expresivas  da  contorna  e  as  interprete,  o  cal  irá  en  beneficio  da  súa  capacidade  creativa.  O
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descubrimento da gran capacidade comunicativa da linguaxe plástica e visual será un aliciente para
profundar na súa análise e comprensión.
 

Por outra banda, tamén se procurará que o alumno/a familiarícese cos medios e destrezas
necesarios para potenciar  ao máximo a súa posibilidades de expresión plástica.  Non se trata de
establecer unha relación de todos os medios gráfico-plásticos existentes, senón de que coñeza as
técnicas e procedementos máis adecuados ás capacidades e momento do seu desenvolvemento
intelectual, combinando dúas virtudes: a facilidade de manexo e o potencial para expresar unha gran
variedade de sensacións por medio do signo, a textura e/ou a cor. Así mesmo, o alumno/a debe
familiarizarse  co  coñecemento  de  aspectos  espaciais  da  realidade,  mediante  a  xeometría  e  a
representación obxectiva das formas.

A natureza da área permite establecer unhas bases conceptuais comúns a través de todo o
Ensino Secundario proporcionando continuidade no tratamento dos contidos, de modo que o alumno/
a poida  relacionar  os  novos cos  xa apresos e  experimentados.  Por  iso,  os  bloques de contidos
mantéñense en todos os cursos e  presentan unha clara  estructuración da sintaxe das linguaxes
plásticas, axudando a desenvolver as capacidades e destrezas da área.
 

Aínda que os contidos son basicamente conceptuais, ao ser un área de procedimientos a
aprendizaxe  dos  conceptos  farase  a  través  da  metodoloxía  adecuada,  cobrando  importancia  o
coñecemento e uso das posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. Será primordial, así mesmo,
fomentar  o  desenvolvemento  das  calidades  propias  do  individuo  para  favorecer  a  variedade  de
resultados.  Así,  o  alumno  comprenderá  a  necesidade  de  respectar  a  obra  allea  aínda  que  non
coincida cos seus gustos persoais.

Considerando que a relación dos alumnos coa contorna gráfica-plástico e visual establécese 
nas dúas coordenadas saber ver e saber facer, faise necesario incidir en que para poder chegar ao 
«saber facer» é preciso dispor dun coñecemento mínimo de técnicas, recursos e capacidade 
elemental de percibir visualmente e de asimilar conceptos, para poder pasar posteriormente a 
desenvolver un certo grao de destreza. 

A orde secuencial dos obxectivos non pretende ser ríxida; unicamente trata de reflectir as
capacidades que desenvolverán os alumnos/as na súa aprendizaxe:
1. Observar, percibir, interpretar de forma crítica as imaxes e as formas da contorna, sendo sensible 
ás súas calidades plásticas, estéticas e funcionais. 
 2. Apreciar os valores culturais e estéticos identificando, interpretando e valorando os seus contidos 
e entendelos como parte da diversidade cultural, contribuindo ao seu respecto, conservación e 
mellora. 
 3. Recoñecer o carácter instrumental da linguaxe plástica e visual como medio de expresión en si 
mesmo e pola súa utilidade para outras áreas de coñecemento, dados os seus valores descritivos, 
espaciais, comunicativos, metodológicos e experimentais. 
 4. Expresarse con creatividade, mediante as ferramentas da linguaxe plástica e visual e saber 
relacionalas con outros ambitos do coñecemento. 
 5. Utilizar a linguaxe gráfica-plástico para representar emocións e sentimentos, vivencias e ideas, 
contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as  persoas. 
 6. Utilizar os diversos materiais, técnicas e procedementos básicos adecuados para a realización de 
imaxes; valorando a creatividade, os hábitos de obsevación, a precisión, o rigor e a pulcritude, así 
como o esforzo e a superación das dificultades. 
 7. Representar corpos e espazos simples mediante o uso da perspectiva, as proporcións e a 
representación das calidades das superficies e o detalle, de maneira que sexan claros e eficaces 
para a comunicación. 
 8. Observar e describir gráficamente as formas e obxectos da contorna natural, urbano e 
doméstico, captando o carácter e a disposición das partes no conxunto e evidenciando a constancia 
da súa estrutura sobre a aparencia; todo iso en función do espazo e do punto de vista adoptado. 
 9. Planificar e reflexionar, individual e colectivamente, sobre o proceso de realización dunha obra, 
partindo duns obxectivos prefijados, e revisar e valorar, ao final de cada fase, o estado da súa 
consecución.
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A conciencia e expresión artística e cultural adquírese fundamentalmente a través da área de
educación plástica e visual, estando presente ao longo de todo o currículo. O alumnado aprende a mirar,
ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e
culturais das producións artísticas do propio patrimonio cultural e do alleo. Contribúese tamén a acadar
esta  competencia  cando se  experimenta  e  investiga con distintas  técnicas  plásticas e  visuais  para
expresarse a través da imaxe.

A educación plástica e visual colabora na adquisición do sentido de iniciativa persoal e espírito
emprendedor dado  que  todo  proceso  de  creación  supón  converter  unha  idea  nun  produto.  Incide
estreitamente en desenvolver estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e
avaliación de resultados. Deste xeito, sitúa o alumnado ante un proceso que o obriga a tomar decisións
de maneira autónoma. Todo isto,  xunto co espírito creativo,  a experimentación,  a investigación e a
autocrítica, fomentan a iniciativa
e autonomía persoal.

Esta materia constitúe un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e civica.
Na  medida  en  que  a  creación  artística  supoña  un  traballo  en  equipo,  promoveranse  actitudes  de
respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e contribuirase á adquisición de habilidades sociais.

A reflexión sobre os procesos e experimentación creativa contribúe a favorecer a competencia de
aprender a aprender que implica a aceptación dos pro pios erros como instrumento de mellora.

A importancia  que  adquiren  no  currículo  os  contidos  relativos  ao  contorno  audiovisual  e
multimedia, expresa o papel que se outorga a esta materia na adquisición da competencia no tratamento
da  información  e,  en  particular,  a  que  achega o  mundo das  imaxes.  Ademais,  o  uso  de  recursos
tecnolóxicos específicos non só supón un recurso válido para a produción de creacións visuais, senón
que pola súa vez, colabora na adquisición da competencia dixital.

A educación plástica e visual contribúe á adquisición da competencia científica e tecnolóxica no
coñecemento e a interacción no mundo físico mediante a utilización de procedementos relacionados co
método científico, como a observación, a experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior
análise. Así mesmo introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe en canto as boas prácticas na
utilización de materiais para a creación de obras.

Esta  área  contribúe  á  adquisición  da  competencia  matemática desenvolvendo  a  linguaxe
simbólica e profundando no coñecemento de aspectos espaciais da realidade, mediante a xeometría e a
representación obxectiva das formas.

A educación plástica e visual enriquece a capacidade comunicativa, dado que, como toda forma
de comunicación, posúe uns procedementos comúns que permiten facer uso duns recursos específicos
para expresar ideas, sentimentos e emocións integrando a linguaxe plástica e visual con outras imaxes.

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

Para o cumplimento deste apartado, en todos os cursos, hai que ter en conta que estamos a
falar dunha materia claramente instrumental, o que dificulta a consecución dos obxectivos propostos.

 Con independencia  doutras consideracións,  centraremos a estratexia  de aprendizaxe  na
comprensión dos textos.

A metodoloxía basearase na lectura e a comprensión a través de comentarios na clase dos
contidos teóricos dos temas a desenvolver, coa finalidade de mellorar as destrezas neste apartado da
comprensión de textos.

Acompañarase este labor coa consulta mediante diccionario, no seu caso, daquelas verbas
de uso pouco habitual ou que podan ter significados confusos ou de dificil interpretación, de xeito que
os alumnos/as podan mellorar e aumentar, se é posible, o seu vocabulario.
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ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

É incuestionable a importancia da imaxe no mundo actual. Procedentes da natureza, os 
medios de comunicación, a publicidade ou a cultura, centos delas alcánzannos cada día cos máis 
diversos fins e as máis distintas configuracións. 

Polo tanto, se vivimos nun mundo de imaxes onde a linguaxe da forma resulta básico e, á súa
vez, configurador do propio ser humano, en canto individuo social, non cabe dúbida de que o principio
xeral habera de ser: «Desenvolver nos alumnos e alumnas as súas capacidades de descubrimento, 
experimentación e creación plástico-visual, preparándolles para comprender e transmitir imaxes da 
súa contorna natural como parte da súa formación integral». 

Como lóxica consecuencia do antedito, nas materias deste departamento é fundamental 
favorecer e facilitar o acceso dos alumnos ao mundo da imaxe, e neste senso as TIC articúlanse 
como unha ferramenta fundamental cara á consecución deste obxectivo.

En consecuencia, nas materias do departamento permitirase o uso de calquera medio de 
acceso á imaxe a través da rede, tal como dispositivos móviles, tabletas, portátiles, etc. pero sempre 
cunha finalidade exclusivamente pedagóxica.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Coa finalidade de contribuir  ao Plan de  Convivencia  do Centro,   articúlanse  os  seguintes
procedementos:

- Facilitar unba boa acollida a todos os membros da comunidade educativa, facendo fincapé nos
alumnos que se incorporan ao centro por primeira vez.

-  Dar a coñecer en detalle  aos alumnos os criterios de cualificación sinalados no proxecto
didáctico.

- Comentar, cando xurda a necesidade, as NOF do Centro.
- Favorecer a comunicación entre os membros da comunidade educativa.
- Aplicar as medidas correctoras e/ou sancionadoras establecidas nas NOF cando se cometa un

acto contrario á convivencia.
-  Favorecer  a  resolución  dos  pequenos  conflitos  que  puideran  xurdir,  cando  fose  posible,

mediante o diálogo.
- Favorecer a resolución dos conflitos, cando fose preciso, mediante a mediación.

En definitiva, articular as accións precisas para crear o mellor clima de convivencia na aula, entre
os distintos membros da comunidade educativa.

A  avaliación  como  parte  fundamental  do  proceso  de  ensino/aprendizaxe  desenvólvese
durante o mesmo de forma continua, individualizada e integradora.

Os criterios de avaliación que a continuación se enuncian relaciónanse directamente cos
obxectivos  anteriormente  establecidos.  Pretenden  establecer,  de  forma  xeral,  os  estándares  de
aprendizaxe e as competencias clave que o alumno/a sexa capaz de conseguir e desenvolver ao
longo do período educativo correspondente ao Primeiro Ciclo do Ensino Secundario Obrigatorio:

1. Identificar as distintas linguaxes visuais nas imaxes da contorna e clasificalos segundo a 
súa finalidade: informativa, persuasiva, narrativa ou estética. 

2. Describir gráfica e plásticamente unha forma dada, identificando os seus elementos 
constitutivos: configuración estrutural, texturas e cor. 

3. Diferenciar a variedade de texturas visuais e táctiles que se poden prolducir mediante a 
manipulación de técnicas e materiais diversos. 

4. Recoñecer a importancia do uso da cor en diversas manifestacións humanas, con especial 
atención aos seus valores estéticos, simbólicos e utilitarios. 

5. Diferenciar e recoñecer os procesos, técnicas, estratexias e materiais en imaxes da 
contorna audiovisual e multimedia. 

6. Realizar creacións plásticas seguindo o proceso de experimentación e demostrando 
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valores de iniciativa, creatividade e imaxinación. 
7. Describir gráficamente formas, identificando a súa orientación espacial e a relación entre 

as súas direccións. 
8. Debuxar formas xeométricas planas, valorando a precisión e o correcto uso dos 

instrumentos e materiais propios do debuxo técnico. 
9. Representar con formas planas sensacións espaciais mediante os procedementos que 

resolven o efecto profundidade (tamaño, superposición e contraste).
10. Representar formas e espazos da contorna, utilizando como recurso expresivo os contrastes 
lumínicos. 
 11. Coñecer distintos medios de expresión gráfico-plásticos, así como as diferentes calidades 
expresivas e estéticas de cada un deles. 
 12. Valorar as calidades estéticas de contornas, obxectos e imaxes da vida cotiá, con especial 
atención ás obras artísticas. 
 13. Elixir os materiais gráfico-plásticos máis adecuados para elaborar un determinado produto visual 
en base a uns obxectivos prefijados e á autoavaliación continua do proceso de realización. 
 14. Valorar os hábitos de observación, rigor nas fases de execución dos traballos e pulcritude na súa 
elaboración, así como o esforzo e a superación das dificultades para levar a cabo as propostas.

Os contidos para o Primeiro Ciclo de Educación Secundaria distribuense en once unidades
didácticas, organizadas en tres bloques temáticos.

A aprendizaxe debe ser froito dunha intensa actividade por parte do estudante baseada na
observación,  a  relación  entre  os  coñecementos,  a  análise  e  comprobación  dos  mesmos  e  o
intercambio de puntos de vista cos compañeiros e co profesor.

A continuación, recóllense, por unidades didácticas, os criterios de avaliación así como os 
estándares de aprendizaxe de cada unha destas unidades. Expresase tamén, para cada ún dos 
estándares de aprendizaxe, o grao mínimo de consecución, en porcentaxe, para superar a materia.

Ud.D. 0: MATERIAIS E TÉCNICAS DE DEBUXO E PINTURA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Recoñecer os diferentes medios de debuxo e pintura necesarios para traballar na aula.
- Distinguir as diferentes calidades expresivas de cada un destes materiais. 
- Coñecer os soportes fundamentais para a aplicación das diferentes técnicas, así como os 
materiais complementarios que poden ser de utilidade en determinados momentos. 
- Coñecer os materiais imprescindibles (escadra, cartabón, regra e compás) para levar a cabo
construcións xeométricas. 
- Coñecer e valorar as técnicas e procedementos que fan posible a maior expresividade 
plástica en función dos resultados desexados e a súa intención comunicativa. 
- Comprender a importancia de analizar con detenemento os elementos fundamentais dunha 
composición de forma previa á aplicación das diferentes técnicas ou procedementos. 

TEMPORALIZACIÓN: 
No desenvolvemento deste capítulo introductorio, debe facerse uso de todos os recursos e 
posibilidades que sobre materiais e utensilios de debuxo e pintura se dispoña na aula. Na súa
explicación debe empregarse, inicialmente, un máximo de 2 sesións; aínda que, ao longo do 
curso, será necesario recorrer a este capítulo para incidir sobre o desenvolvemento da 
técnica e procedemento máis adecuado para cada proposta exposta. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a atención na comprensión dos diferentes medios e técnicas de debuxo e pintura, 
así como as súas variadas calidades plásticas e expresivas. 
- Verificar o emprego dos conceptos aprendidos neste capítulo introductorio nas prácticas 
propostas nas unidades didacticas que se desenvolven neste curso. 
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- Apreciar o interese mostrado por empregar os diferentes medios e técnicas en resultados 
creativos, expresivos e persoais.

BLOQUE 1. A EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ud.D. 1: O PUNTO E A LIÑA COMO SIGNOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA.
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Saber explicar o significado da palabra «signo» na linguaxe visual. (12%).
- Analizar os signos máis elementais de expresión: o punto e a liña.  (12%).
- Analizar e valorar as aplicacións e usos de cada un destes signos, así como as posibilidades
gráficas e expresivas da liña en relación ao seu trazado, ao seu grosor ou a súa velocidade.  
(12%).
-Comprender o valor das liñas «virtuais» nas composicións.  (12%).
- Apreciar o uso que os artistas fan do punto e a liña para aplicalo ás propias composicións, 
ao longo do tempo. (12%).

TEMPORALIZACIÓN:  
Deben dedicarse de 3 a 4 sesións para completar o desenvolvemento teórico e práctico da
unidade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber recoñecer as posibilidades gráficas e expresivas do punto e a liña e aplicalas en 
experiencias sinxelas. 
- Mostrar interese por practicar a «modulación» da liña para evitar composicións monótonas 
ou frías. 
- Valorar o aprecio por analizar as aplicacións do punto e a liña realizadas por artistas, 
empregándoas nas aplicacións e debuxos. 
- Observar e comparar o traballo propio co dos compañeiros de aula, aportando opinións 
construtivas e analizando os comentarios dos demais. 

Ud.D. 2: AS TEXTURAS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Comprender a natureza das texturas, diferenciando con claridade entre texturas naturais ou 
propias e artificiais ou superpuestas. (15%).
- Saber diferenciar correctamente as texturas táctiles ou tridimensionales das texturas visuais.
(15%).
- Valorar o uso das texturas artificiais tanto con fins utilitarios como prácticos. (15%).
- Apreciar as diferentes texturas que empregan os artistas nas súas obras e as distintas 
expresividades que con elas se logran. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para que o alumno poida asimilar estes conceptos e practicalos nas propostas, débense 
destinar ao seu desenvolvemento de 5 a 6 sesións de traballo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar o interese por coñecer a natureza das texturas e os seus múltiples aplicacións 
prácticas e estéticas. 
- Saber diferenciar con claridade os conceptos de «textura natural» e «textura artificial» e 
saber aplicar texturas artificiais gráficas, pictóricas ou doutras clases nas composicións 
creativas. 
- Estimar o achado nas obras de arte de exemplos de utilización de texturas con fins 
expresivos, tanto en pintura como en escultura e arquitectura.

Ud.D. 3: NATUREZA E EXPRESIVIDADE DA COR.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Comprender o modo en que percibimos as cores debido á incidencia da luz sobre os corpos.
(15%).
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- Comprender e diferenciar o comportamento da cor-luz e da cor-materia, así como das súas 
respectivas mesturas aditivas e sustractivas. (15%).
- Coñecer a organización das cores no círculo cromático identificando cores complementarios,
tons fríos ou cálidos, así como as súas relacións armónicas.  (15%).
- Explorar as posibilidades expresivas das cores en relación coas emocións subxectivas que 
provocan. (15%).
 
TEMPORALIZACIÓN:  
A explicación dos conceptos teóricos e a realización dos exercicios prácticos debe ocupar
entre 6 e 8 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a atención por comprender o modo no que percibimos as cores e a súa importancia 
no vivir diario. 
- Analizar a diferenza entre a cor-luz e a cor-materia, así como as súas respectivas mesturas. 
- Valorar o emprego do círculo cromático como unha forma sinxela de ordenar as cores e 
comprender as súas relacións. 
- Valorar a sensibilidade ante as harmonías que poden empregarse para lograr composicións 
cromáticas agradables e non disonantes.

Ud.D. 4: A LUZ E O CLAROSCURO NA PERCEPCIÓN DO VOLUME.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Relacionar as nocións de espazo e volume. (15%).
- Coñecer e analizar as posibles representacións dun volume sobre un plano.  (15%).
- Profundizar na estructuración dun volume pola súa banda interna e externa. (15%).
- Debuxar, coa maior exactitude posible, obxectos extraídos dunha fotografía ou do natural 
debidamente iluminados, para que os efectos de luz e sombra poidan ser comprendidos na 
súa representación gráfica. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
En total, deben empregarse 7 ou 9 sesións para completar a Unidade, facendo unha análise 
profunda da técnica do claroscuro.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a comprensión da influencia que ten o estudo da luz nas obras artísticas. 
- Investigar e practicar coas técnicas do claroscuro, utilizando soportes de distinto ton e 
tamaño. 
- Practicar, sobre unha cartulina, diversos cortes e seguindo os criterios de modulación dunha 
superficie dobrar as partes cortadas e posteriormente iluminalas, analizando o efecto obtido 
respecto dos valores de luz e sombra.

Ud.D. 5: A COMPOSICIÓN. FUNDAMENTOS VISUAIS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Comprender a importancia da composición e o equilibrio nas composicións artísticas de todo
tipo. (15%).
- Diferenciar os distintos tipos de formatos presentes nas obras artísticas, así como apreciar a
importancia de encaixar correctamente as figuras representadás no formato escollido. (15%).
- Comprender as leis fundamentais que rexen o equilibrio visual, tanto en 2D como en 3D, 
valorando a importancia das liñas virtuais. (15%).
- Reflexionar acerca dos diferentes ritmos visuais que podemos aplicar ás nosas 
composicións co fin de facelas dinámicas e orixinais. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para comprender correctamente os conceptos teóricos e poder practicalos nas láminas de 
exercicios precísanse 5 ou 6 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber aplicar os criterios básicos de composición, estudando as obras de forma previa á súa
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realización. 
- Traballar con diversos tipos de formatos valorando as súas diversas calidades expresivas e 
funcionais, especialmente en relación coa paisaxe e o retrato. 
- Comprender a existencia de forzas visuais que xeran nas obras equilibrios ou desequilibrios,
estaticidad ou dinamismo, orixinalidade ou repetición, etc. 
- Diferenciar os distintos ritmos visuais e practicar o seu uso en composicións abstractas e 
figurativas.

BLOQUE 2. A COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Ud.D. 6: A COMUNICACIÓN VISUAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
- Saber definir que é a linguaxe visual e saber enumerar os elementos que o configuran: o 
signo, a liña, a cor, o espazo, o volume. (20%).
- Saber recoñecer os diversos tipos de linguaxes a través dos cales as imáxenes comunican. 
(20%).
- Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica as imaxes, sendo sensible ás 
súas calidades plásticas, estéticas e funcionais. (20%).

TEMPORALIZACIÓN:  
A programación completa desta unidade didáctica require de 5 a 6 sesións.
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Empregar os elementos que configuran a linguaxe visual. 
- Diferenciar os diversos tipos de linguaxe a través dos cque as imáxes comunican. 
- Interpretar de forma crítica as imaxes da contorna natural e cultural.
- Comprobar que o estudo da imaxe desenvolve a capacidade expresiva, tanto gráfica como
plásticamente.  

Ud.D. 7: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. CREACIÓN E OBTENCIÓN DE IMAXES.
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Recoñecer e diferenciar entre imaxes dixitais en mapa de bits e ilustraciones baseadas en 
obxectos vectoriales. (15%).
- Comprender a importancia da resolución como responsable fundamental da calidade dos 
gráficos en mapa de bits. (15%).
- Saber dixitalizar imaxes a partir dun escáner e as resolucións que se deben aplicar segundo 
o tipo de destino que llas vaia a dar. (15%).
- Explorar as posibilidades de Internet e dos motores de procura máis populares como 
recurso na procura de imaxes dixitais. (15%).

TEMPORALIZACIÓN:  
Para  que  os  alumnos poidan  asimilar  completamente  estes  conceptos  e  practicarlos  nas
propostas, débense destinar ao seu desenvolvemento de 6 a 7 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber recoñecer as enormes posibilidades gráficas e expresivas que as novas tecnoloxías 
achegan ás creacións gráfico-plásticas. 
- Valorar a capacidade crítica do alumno/a con respecto á calidade das imáxes dixitais en 
función do traballo. 
- Experimentar cos diferentes modos de traballo dentro da contorna do deseño asistido por 
computador. 
- Verificar que o uso do termo adecuado facilita a obtención de resultados na procura de 
imaxes a través de Internet. 

BLOQUE 3. A XEOMETRÍA E O DEBUXO TÉCNICO

Ud.D. 8: FORMAS E ELEMENTOS XEOMÉTRICOS BÁSICOS. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Entender como se xera o bidimensional e con iso as formas básicas, no interese de ser 
recoñecidas tanto na natureza como nas artes visuais. (20%).
- Coñecer e comprender sen ambigüidades as características e léxico que identifican aos 
distintos elementos constituíntes do entendemento xeométrico: concepto de paralelismo, 
perpendicularidad, tipos de liñas, ángulos, etc. (20%).
- Aprender a utilizar correctamente os lapis nas súas distintas durezas, así como os 
instrumentos propios do debuxo técnico: escuadra, cartabón e compás. (20%).

TEMPORALIZACIÓN:  
Para que o alumno poida asimilar  estes conceptos e  practicalos nas propostas,  débense
destinar ao seu desenvolvemento de 4 a 5 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Analizar, experimentar e descubrir composicións con elementos e formas básicas, en 
particular no ámbito dos obxectos da contorna inmediata, valorando a correcta descrición 
gráfica dos deseños. 
- Demostrar, mediante o delineado de rectas con varias inclinacións e interliñados constantes,
o interese, a precisión e bo manexo das plantillas (escadra e cartabón), así como a limpeza e 
boa presentación dos traballos. 

Ud.D. 9: TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Aprender a realizar operacións con segmentos, rectas e ángulos coa axuda da escadra, o 
cartabón e o compás. (15%).
-Razoar o concepto de distancia entre puntos, rectas e circunferencias para o seu posterior 
determinación gráfica. (15%).
- Razoar o concepto de lugar xeométrico nos trazados básicos: circunferencia, mediatriz dun 
segmento e bisectriz dun ángulo. (15%).
- Saber dividir a circunferencia en dúas, catro, seis ou oito partes iguais co fin de poder 
deseñar xeometrías ornamentais con estruturas radiais. (15%).
 
TEMPORALIZACIÓN:  
A completa  adquisición destes coñecementos e o seu plasmación práctica nas propostas
require de 5 a 6 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber medir, trasladar e operar (sumas e diferenzas) con segmentos e ángulos. 
- Verificar a realización de composicións mediante medicións de rectas e ángulos con 
precisión e correcto manexo dos instrumentos de debuxo técnico: a escuadra, o cartabón e o 
compás. 
- Diferenciar, con claridade, as características básicas de mediatriz e bisectriz no razoamento 
dos trazados e deseños xeométricos. 
- Valorar a realización dos exercicios con limpeza e claridade. 

Ud.D. 10: FORMAS POLIGONAIS REGULARES.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Aprender a construír triángulos e cadriláteros, recordando a súa clasificación e propiedades 
fundamentais. (15%).
- Iniciarse no mundo das estruturas modulares, os seus deseños e posibilidades decorativas 
con redes triangulares e cadradas. (15%).
- Coñecer os distintos trazados que conducen a dividir a circunferencia en partes iguais e, en 
consecuencia, a poder inscribir polígonos regulares. (15%).
- Coñecer as posibilidades ornamentais que brindan os deseños poligonais con formas de 
estrelas de diversas puntas. (15%).
 
TEMPORALIZACIÓN:  
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Para  que  o alumno asimile  estes  conceptos  e  poida  practicalos  nas  propostas,  débense
destinar ao seu desenvolvemento de 5 a 6 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a importancia que teñen as formas básicas como figuras xeométricas no ámbito 
científico, tecnolóxico, artístico e decorativo. 
- Verificar a realización de composicións mediante polígonos con precisión, e estimar a 
importancia do correcto manexo dos instrumentos de debuxo técnico. 
- Valorar a realización dos exercicios con limpeza e claridade.

Ud.D. 11: MOVEMENTOS NO PLANO. COMPOSICIÓNS MODULARES.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Saber que os movementos no plano facilitan a representación das formas. (15%).
- Recoñecer a existencia de simetrías, tanto nas formas da natureza como nas obras 
proxectadas polo home. (15%).
- Saber deseñar secuencias rítmicas suxeitas a ordenacións baseadas en espazos 
planimétricos (redes triangulares regulares ou cadradas), incorporando a cor como factor de 
enriquecemento expresivo. (15%).
- Saber analizar nunha estrutura modular o módulo como xénese do deseño compositivo. 
(15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
A Unidade Didáctica, estruturase para ser tratada nun mínimo de 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar, no deseño de novas formas, a destreza na utilización dos movementos no plano: 
translacións, xiros e simetrías. 
- Saber deseñar, sobre redes poligonales, composicións modulares orixinais. 
- Comprender que a disposición do módulo basee crea imaxes rítmicas ao empregar distintas 
secuencias dunha mesma forma modular. 
- Precisión e limpeza no trazado, atendendo á complexidade e maior número, tanto de 
módulos como de secuencias. 

 Os contidos da materia, de acordo co currículo da Educación Secundaria establece a relación
entre estes , os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Os tres colaboran na 
adquisición das competencias a desenvolver polo alumnado, sinaladas xunto aos obxectivos xerais 
da área. 
 A continuación especifícanse os contidos para cada unha das unidades didácticas:

Ud.D. 0: MATERIAIS E TÉCNICAS DE DEBUXO E PINTURA.

CONTIDOS: 
- Materiais de debuxo artístico e pintura e instrumentos para o debuxo xeométrico. 
- Materiais complementarios e soportes. 
- Procedementos e técnicas secas e húmidas paso a paso: lapis de grafito, lapis de cores e 
acuarelables, rotuladores, ceras, pasteis, collage, tinta china e tintas de cores, témperas, 
estampación e estarcido.

COMPETENCIAS: 
- Destreza no manexo e conservación dos instrumentos de traballo. 
- Mostrar interese e limpeza na execución das diversas técnicas a empregar. 
- Apreciar os distintos valores expresivos de cada material gráfico e os seus diferentes usos. 
- Hábito de limpeza e coidado do material e instrumentos de debuxo.

BLOQUE 1. A EXPRESIÓN PLÁSTICA
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Ud.D. 1: O PUNTO E A LIÑA COMO SIGNOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA.

CONTIDOS:
- O signo como pegada expresiva. 
- O punto como centro de atención visual: a súa expresividade e o seu emprego como 
elemento gráfico e dixital. 
- A liña: a súa expresividade, utilización para o sombreado e a súa aplicación con trazos de 
cor. Liñas virtuais na composición.

COMPETENCIAS : 
- Receptividade ao feito artístico e dispoñibilidade e gusto para levalo a cabo nas propias 
composicións. 
- Interese por desenvolver a capacidade de síntese na utilización dos diversos tipos de liñas e
capacidade de abstracción na forma.

Ud.D. 2: AS TEXTURAS.

CONTIDOS: 
- Concepto de textura e aprecio das súas calidades simbólicas. 
- Texturas naturais e artificiais e aplicación destas sobre o papel. 
- Texturas táctiles e visuais. Representación gráfica de texturas tridimensionales. 
- A expresividade da textura na arte.

COMPETENCIAS: 
- Curiosidade e sensibilización ante os aspectos texturales da contorna. 
- Aprecio da riqueza visual que a textura proporciona a unha superficie. 
- Coleccionismo de fotografías, papeis e recortes de revistas nas que se poñan de manifesto 
diversas texturas.

Ud.D. 3: NATUREZA E EXPRESIVIDADE DA COR.

CONTIDOS: 
- A cor como fenómeno físico e visual. 
- A cor luz. Mestura aditiva. 
- A cor materia. Percepción da cor dos corpos segundo as luces básicas reflexadas. Mestura 
sustractiva. 
- Organización da cor: círculo cromático, gamas tonales e combinación harmónica. 
- Simboloxía e uso da cor.

COMPETENCIAS: 
- Interese por explorar as propias posibilidades artísticas e sensibilidade para levalas a cabo. 
- Aprecio por desenvolver un gusto persoal ante as formas e cores. 
- Sensibilidade ante os efectos da cor e a súa aplicación no mundo da arte. 
- Respecto a outras solucións cromáticas distintas da propia.

Ud.D. 4: A LUZ E O CLAROSCURO NA PERCEPCIÓN DO VOLUME.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Relacionar as nocións de espazo e volume. 
- Coñecer e analizar as posibles representacións dun volume sobre un plano. 
- Profundizar na estructuración dun volume pola súa banda interna e externa. 
- Debuxar, coa maior exactitude posible, obxectos extraídos dunha fotografía ou do natural 
debidamente iluminados, para que os efectos de luz e sombra poidan ser comprendidos na 
súa representación gráfica.
TEMPORALIZACIÓN: 
En total, deben empregarse 7 ó 9 sesións para completar a Unidade, facendo unha análise 
profunda da técnica do claroscuro.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a comprensión da influencia que ten o estudo da luz nas obras artísticas. 
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- Investigar e practicar coas técnicas do claroscuro, utilizando soportes de distinto ton e 
tamaño. 
- Practicar, sobre unha cartulina, diversos cortes e seguindo os criterios de modulación dunha 
superficie dobrar as partes cortadas e posteriormente iluminalas, analizando o efecto obtido 
respecto dos valores de luz e sombra.

Ud.D. 5: A COMPOSICIÓN.

CONTIDOS: 
-A arte de compoñer. 
-Elementos da composición: as masas e as súas relacións, as liñas mestras, estatismo e 
dinamismo, etc. 
-Estrutura do campo visual: relación figura-fondo. 
-Formato e encaixe. 
-O ritmo na composición: repetición, alternancia, simetría, progresión, etc.
 
COMPETENCIAS: 
-Esmero en preparar adecuadamente unha determinada actividade plástica, planificando as 
súas fases e xustificando as técnicas e materiais de acordo co obxectivo a cumprir. 
-Valoración e respecto ás manifestacións artísticas da nosa Comunidade, como parte 
integrante dos bens culturais. 
-Disposición para colaborar na conservación, divulgación do patrimonio artístico.

BLOQUE 2. A COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Ud.D. 6: A COMUNICACIÓN VISUAL.

CONTIDOS: 
- A linguaxe visual e os elementos que o compón. Análise dos diferentes tipos de linguaxes 
visuais. 
- Aplicacións da linguaxe visual: informativa, persuasiva e narrativa. 
- Esquema de lectura de imaxes fotográficas e publicitarias.

COMPETENCIAS: 
- Distinción dos trazos propios das distintas linguaxes visuais. 
- Aprecio das fotografías, a televisión, o cine, a prensa ou o cómic como medios para 
expresar e comunicar. 
- Actitude consciente ante as suxestións das imaxes publicitarias. 

Ud.D. 7: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. CREACIÓN E OBTENCIÓN DE IMAXES.

CONTIDOS: 
- O computador e os seus compoñentes físicos (o hardware) e lóxicos (o software). 
- Diferenciación entre imaxes vectoriales e imaxes en mapa de bits. 
- Obtención de imaxes mediante a dixitalización (escáner ou cámara de fotos dixital). 
- Internet e a súa utilización para a obtención de imaxes.

COMPETENCIAS: 
- Aprecio polas enormes e diversas posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. 
- Disposición para experimentar con imaxes vectoriais e de mapa de bits, vailorando as súas 
diferentes cualidades. 
- Gusto por traballar e modificar imaxes obtidas por Internet.

BLOQUE 3. A XEOMETRÍA E O DEBUXO TÉCNICO

Ud.D. 8: FORMAS E ELEMENTOS XEOMÉTRICOS BÁSICOS.

CONTIDOS: 
- Figuras e xénese das formas básicas. 
- A xeometría na natureza e nas construcións humanas. 
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- Elementos xeométricos fundamentais: punto, liñas e direccións. Posicións relativas entre 
rectas. 
- Ángulos: tipos e posicións relativas. 
- Circunferencia e círculo: posicións relativas.

COMPETENCIAS: 
- Valoración das organizacións xeométricas da contorna. 
- Gusto pola precisión, exactitude e limpeza na elaboración de representacións gráficas, así 
como pola conservación dos instrumento de debuxo. 
- Esforzo en manexar correctamente o instrumental específico para os traballos lineais. 

Ud.D. 9: TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS.

CONTIDOS: 
- Concepto de medida. Medidas liñais e medidas angulares e o seu transporte. 
- Operacións con segmentos e ángulos. 
- Distancias e lugares xeométricos básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 
- Construcións con ángulos. 
- División da circunferencia en 2, 3, 4, 6 e 8 partes iguais.

COMPETENCIAS: 
- Apreciación da gran importancia da xeometría plana como medio para comprender a 
realidade. 
- Interese por dimensionar magnitudes liñais e angulares en relación a unha unidade de 
medida. 
- Gusto pola exactitude, orde e limpeza no trazado e ideación de deseños xeométricos. 

Ud.D. 10: FORMAS POLIGONAIS REGULARES. 

CONTIDOS: 
- Definición, clasificación, denominación e construción de triángulos e cadriláteros. 
- Outras formas poligonais. Construción de polígonos regulares inscritos nunha 
circunferencia. 
- Construción con precisión de poligonos regulares estrelados. Conceptos de paso, xénero e 
especie.

COMPETENCIAS: 
- Comprobar a presenza das formas poligonais nas manifestacións artísticas ao longo dos 
diferentes estilos. 
- Interese por empregar de forma creativa os conceptos xeométricos aprendidos. 
- Curiosidade por nomear con exactitude e precisión obxectos con formas poligonais 
(triángulos e cadriláteros).

Ud.D. 11: MOVEMENTOS NO PLANO. COMPOSICIÓNS MODULARES.

CONTIDOS: 
- Movementos no plano: translación, xiro ou rotación e simetrías (axial e central). 
- Tipoloxías reticulares: redes básicas e redes semirregulares. 
- Revestimento do plano con módulos derivados. Movementos que xeran outro módulo 
adxunto. 
- Composicións modulares na arte.

COMPETENCIAS: 
- Valoración da capacidade ordeadora das formas modulares no plano. 
- Sensibilización ás posibilidades expresivas e de adosamento que ofrecen as tipoloxías 
reticulares en xeral. 
- Valoración da creatividade en busca de solucións orixinais e capacidade para estudar unha 
composición modular detidamente. 
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É incuestionable a importancia da imaxe no mundo actual. Procedentes da natureza, os 
medios de comunicación, a publicidade ou a cultura, centos delas alcánzannos cada día cos máis 
diversos fins e as máis distintas configuracións. En consecuencia, se vivimos nun mundo de imaxes 
onde o linguaxe da forma resulta básico e, á súa vez, configurador do propio ser humano, en canto 
individuo social, non cabe dúbida de que o principio xeral habera de ser: «Desenvolver nos alumnos e
alumnas as súas capacidades de descubrimento, experimentación e creación plástico-visual, 
preparándolles para comprender e transmitir imaxes da súa contorna natural como parte da súa 
formación integral».

 Tanto os contidos como as propostas operativas e as verificacións de autoavaliación queren 
ser instrumentos que axuden á aprendizaxe, ao aproveitamento do tempo e á organización do traballo
no aula. As láminas e fichas predeseñadas ou tomadas do libro de texto, buscarán unha orientación e 
unha técnica de execución aberta ás posibilidades e actitudes de cada alumno/a, evitando perdas de 
tempo na formulación de cada actividade. Por outra banda, as prácticas non pretenden ser 
exhaustivas e expoñen os traballos que adoitan ser comúns aos distintos enfoques que poida dar á 
materia cada profesor/a.

 Ademais das propostas operativas que son traballos individuais que serven, sobre todo, para 
seguir as exposicións teóricas xunto ás explicacións do profesor/a é convinte expor actividades e 
proxectos prácticos en equipo, sobre análise e estudo dos elementos da contorna, o que debe traer 
consigo debates no aula.

 Desde o punto de vista metodolóxico, o proxecto didáctico ten presente os seguintes 
principios: 
 - A adecuación dos contidos cos obxectivos e os medios para conseguirlos. 
 - O enfoque das propostas operativas coas súas actividades de verificación, de maneira que 
proporcionen unha aprendizaxe activa, en tanto que promoven a construción de conceptos. 
 - A orientación activa e participativa da aprendizaxe, partindo de organizadores que axuden á 
análise dos novos coñecementos, así como propondo elementos motivadores. 
 - A formulación de actividades colectivas en pequenos grupos, para contrastar a elaboración e
crear actitudes de colaboración.

O procedemento de avaliación da aprendizaxe basearase no control e observación sistemática  
dos traballos feitos coas correspondentes notas de clase para o seu seguemento, tanto no que abrangue 
aos contidos, como aos criterios de avaliación sinalados e ás competencias que o alumnado manifeste 
durante as sucesivas clases, e a recollida das actividades realizadas a través da presentación dos 
traballos propostos no texto e, no seu caso, das láminas propostas. Teráse en conta cara á cualificación 
destes traballos que as entregas terán un prazo que se sinalará ao inicio destes, de xeito que no caso de 
que sufriran retrasos, a cualificación refrexarao minorando a nota nun dez por cento por cada día de 
retraso respecto ao sinalado inicialmente. 

Por outra parte, pódense realizar tamén probas escritas de parte dos contidos, dependendo do 
grado de asimilación da clase, daqueles considerados básicos e fundamentais, pero sempre dirixidos a 
súa aplicación ou uso práctico. Nos casos nos que o/a profesor/a o estime necesario realizará proba 
individualizada por tratarse de alumnado con necesidades especiais.

A  avaliación, entendida como parte integrante do proceso de instrucción- formación do 
alumnado, orienta de forma permanente a súa aprendizaxe, polo que contribúe en si mesma á mellora do
rendemento. Para logralo, a avaliación ten que ser continua e estar atenta á evolución do proceso global 
do desenvolvemento do/a alumno/a  reflexado nos contidos, procedementos e actitudes que fixamos 
para a área.
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A partir dos criterios descritos, a cualificación do alumnado realizarase en base ós seguintes 
sondeos: traballo na aula, traballo ocasional na casa, carpeta e controles: probas xerais e/ou probas 
individualizadas; a través deles, os alumnos irán completando as láminas da asignatura.

A cualificación de cada traballo e/ou lámina valorarase de cero a dez, e refrexarase unha nota 
para cada unidade didáctica mediante a media aritmética das cualificacións correspondentes aos 
traballos desenvolvidos nela. A cualificación de cada bloque temático obterase do mesmo xeito mediante 
a media aritmética das cualificacións correspondentes aos temas dese bloque e a cualificación final 
obterase mediante a media aritmética das cualificacións dos bloques temáticos que compoñen a materia.

Cara a cualificación das probas, terán a mesma consideración que cada unha das láminas e dos 
traballos desenvolvidos polo alumno polo que se seguirá o mesmo criterio que coa cualificación destes.

Superarase a materia ao obter unha cualificación final de cinco ou superior en todos e cada un 
dos bloques temáticos que compoñen a materia.

En térmos xerais, avaliaranse as capacidades consideradas básicas:

- Hábito de traballo e esforzo.
Indica o nivel de participación do alumnado na clase ( a presencia de todo o material necesario 
para o normal funcionamento da clase, se está atento e utilizar o material necesario, etc.) e a 
calidade do seu traballo persoal (se é ordenado e limpo nos traballos, se é  puntual na 
realización das tarefas, a adecuación do método de estudio que utiliza, etc.). É, así mesmo, unha
valoración do seu interese e esforzo.

- Capacidade de comprensión e razoamento lóxico:
Capacidade para entender unha mensaxe nas diferentes linguaxes (oral, escrito, musical, 
numérico, artístico, científico, técnico, etc.) e ser capaz de analizar e relacionar os seus 
elementos entre si, deducir as causas e consecuencias, buscar as explicacións e obter 
conclusións.

- Actitude cívica:
Trátase de valorar a correción do alumnado con persoas, instalacións e materiais. En definitiva, a
capacidade de respecto e tolerancia que permita unha axeitada convivencia na comunidade 
educativa.

AVALIACIÓN INICIAL EN 1º DE ESO

O procedemento de avaliación inicial dos alumnos basearase no control e observación 
sistemática  dos primeiros traballos do curso, coas correspondentes notas de clase tanto nos aspectos de
contidos, como nos competenciais que o alumnado manifeste durante estas clases iniciais.

Porén, poderanse plantexar actividades concretas co obxectivo de observar carencias e/ou 
dificultades de tipo instrumental a través da presentación dos traballos propostos e, no seu caso, das 
láminas propostas.

RECUPERACIÓN EN 1º DE ESO

O alumnado de 1º da E.S.O. que non supere, ao obter unha cualificación inferior a cinco, un 
tema e/ou un bloque temático, deberá retomar, co obxectivo de completar e/ou corrixir, as láminas e/ou  
traballos desenvolvidos no transcurso do tema ou bloque temático suspenso. Así pois, o/a alumno/a 
realizará aquelas tarefas que lle sinale o/a profesor/a e corrixirá os erros observados.

O obxectivo que se esixe a nivel global a través deste sistema de recuperación é que o/a 
alumno/a da E.S.O. incremente o nivel dos traballos e das láminas que no seu día presentara e polo que 
non aprobara o global das súas cualificacións respeto á asignatura (realizar o que quedara sen facer, 
rematalas, aportar datos que enriquezan dalgunha forma a súa presentación anterior, da que xa consta 
unha valoración previa, etc.) coa finalidade de observar esa superación que o/a alumno/a non amosara 
no seu momento.

É importante transmitirlle o/a alumno/a, de xeito moi claro, as tarefas concretas a realizar ou a 
corrixir polo profesor. Temos que ter en conta que a necesidade de recuperación debe garantir a 
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consecución dos obxectivos mínimos do 1º ciclo da E.S.O. cun traballo do/a alumno/a avaliable e 
obxectivo polo que se esixe un seguemento constante e a súa obriga na presentación de todos os 
traballos reclamados polo profesor.

Farase a recuperación das láminas que contemplen os contidos mínimos que se lle esixe no 
ciclo. Serán revisadas de xeito individualizado polas necesidades especiais de cada alumno ou alumna e 
na que influirá a actitude que o/a alumno/a amosa de cara á asignatura e o seu comportamento na aula 
co profesor e o resto dos/as compañeiros/as.

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DA MATERIA PENDENTE DE 1º DE ESO

Os criterios e os instrumentos de recuperación para o alumnado pendente son os mesmos que 
os establecidos para a recuperación en termos xerais na presente programación.

Con esta finalidade, e co obxectivo de procurar un desenvolvemento gradual e constante do 
traballo,  sinalaranse, por períodos mais ou menos axustados ás avaliacións, unha serie de láminas e/ou 
traballos individuais, que o/a alumno/a deberá entregar no prazo que se lle indique. Poderanse adaptar 
estes materiais en función do traballo demostrable desenvolvido no seu dia.

Teranse en conta os criterios establecidos polo/a profesor/a para a súa corrección, de acordo cos
establecidos nesta programación e se establecerá, en función da disponibilidade horaria dos/as alumnos/
as e dos/as profesores/as, un horario de reunións semanais, que terán por obxecto lembrar contidos e 
asesorar ao alumno/a sobre posibles dúbidas que se podan plantexar.

A cualificación obteráse despois da valoración global do traballo desenvolvido en cada unha das 
avaliacións parciais correspondentes a cada un dos tres bloques nos que se dividirá o curso.

Para a superación da materia, todas e cada unha destas avaliacións parciais deberán ser 
positivas, acadando alomenos unha cualificación de cinco puntos sobre dez.

A nota final resultará da media aritmética das tres cualificacións parciais.

En todo caso, e segundo a legislación vixente, no mes de maio programarase unha proba 
global para alumnos/as pendentes, co obxectivo de superar a materia.

Os criterios e procedementos de avaliación desta proba serán os expresados con carácter 
xeral nesta programación.

Non podemos esquecer o tratamento á diversidade que debe producirse desde o momento en
que se detectan distintos niveis de coñecementos e actitudes entre alumnos.

 A atención á diversidade estará contemplada principalmente nas actividades prácticas 
propostas, as cales responderan a tres niveis de dificultade: baixa (1), media (2) e alta (3), segundo 
os seguintes parámetros: 
 - Nivel de dificultade 1: cando, con facilidade, o alumno/a pode resolver a actividade pondo 
interese na comprensión da proposta e tendo en conta os conceptos básicos establecidos en etapas 
anteriores. 
 - Nivel de dificultade 2: cando o alumno/a poida desenvolver a actividade tendo en conta, 
unicamente, os conceptos estudados na Unidade Didáctica coa que estea traballando. 
 - Nivel de dificultade 3: cando o alumno/a necesite manexar conceptos vistos noutras 
Unidades e ata necesite manexar varias fontes para resolver.

 Así mesmo, propoñeranse actividades de reforzo e de ampliación compatibles coas propostas
incluídas no libro, de xeito que maticen as formulacións establecidas, facéndoos máis sinxelos ou 
máis complicados segundo os intereses e as necesidades.

 Xa que logo, o profesor/a pode elixir en todo momento as actividades máis adecuadas para 
cada alumno/a, grupo de alumnos ou situación particular da clase.

 Prestaráse atención específica aos alumnos con diagnóstico TDA e/ou TDAH, dacordo co 
protocolo de tratamento destes alumnos.
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O obxectivo no desenvolvemento da materia para estes alumnos, estará enfocado á procura 
de desenvolver o meirande grao de autonomía posible, así como perseguir a consecución das 
capacidades básicas sinaladas con carácter xeral para a materia.

Con estes obxectivos, empregaranse como estratexias habituais as seguintes:
- Flexibilización dos prazos de entrega dos traballos, de tal xeito que se poda complementar 

na casa a realización destes. Neste caso, o prazo das entregas poderase ampliar ata o de entrega do 
tema seguinte, xa que doutro xeito non parece posible que o alumno poda acadar o desenvolvemento
da materia que lle poda permitir a superación desta.

- Redución, non significativa, do número de traballos a desenvolver en cada unidade 
didáctica. Como e lóxico, este procedemento aplicarase de xeito individualizado, indicándolle a cada 
alumno o alcance desta medida en cada un dos temas a desenvolver, sempre co obxectivo de que a 
adopción da medida non lle impida a superación da materia.

Na atención á diversidade convén intensificar a relación das actividades plástico-visuais con 
outras áreas, xa que a aprendizaxe a través das imaxes pode ser moi adecuado para moitos destes. 
 Á hora de avaliar teranse en conta os seguintes aspectos: 
 - Delimitación dos obxectivos específicos a avaliar. 
 - Tipo e modo de recollida de información. 
 - Forma de xerar criterios e xuízos. 
 - Decisións ao redor de valorar a diversidade de capacidades de alumnos/as que integran o 
grupo e que, por unhas ou outras razóns, ofrece a realidade do aula. 
 Con estas consideracións trátase, en definitiva, de reducir os desaxustes que se producen na 
formación dos adolescentes e de facer máis positiva e eficaz a acción do profesorado no exercicio da 
súa profesión.

O currículo mostra a presenza de «elementos transversais», entendidos estes como un 
conxunto de contidos de gran importancia social que deben estar presentes en todo o proceso 
educativo, cooperando todas as áreas no seu tratamento. 
Enténdanse como temas transversais os seguintes:

- Educación moral e cívica. 
- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos. 
- Educación ambiental. 
- Educación para a saúde. 
- Educación do consumidor. 
- Educación para a paz. 
- Educación viaria.

 
A presenza destes temas oriéntase cara á educación de actitudes e a formación de valores. A 

súa relación coa materia pode condicionarse á: 
 - Análise crítica das mensaxes publicitarias dirixidos ao consumidor: preténdese facer 
conscientes aos alumnos/as da influencia dos anuncios gráficos e dos «anuncios» publicitarios na 
creación de necesidades de consumo. 
 - Estudo dos valores emotivos da cor e do uso adecuado do mesmo. 
 - Análise crítica de valores estéticos na contorna natural e social e nas actitudes de respecto 
ao medio ambiente. Inténtase promover a adquisición de hábitos respectuosos co medio ambiente en 
multitude de contidos e actividades ao longo de toda a etapa, fomentando o respecto aos seres vivos 
e concienciando aos alumnos de que todos somos responsables da contaminación ambiental e todos 
debemos colaborar na realización de medidás corretoras, especialmente a reciclaxe. 
 - Análise crítica de deseños de todo tipo (gráfico, arquitectónico, urbanístico, etc.) 
considerando a adecuación dos mesmos ao consumidor, á saúde e ao medio ambiente. 
 - Debate e traballos colectivos, nos que se busca o espírito cooperativo, o desenrolo das 
capacidades de relación interpersoal e a contribución á toma de conciencia do enriquecemento que 
se produce coas achegas dos compañeiros. Foméntase o desenvolvemento de actitudes abertas cara
ás opinións dos demais e de actitudes críticas ligadas ao rigor, a precisión e o ordean na realización 
de tarefas como valores fundamentais dunha sociedade libre e democrática.
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Libro de texto recomendado no curso 2021-22 en 1º ESO:
- Observar. Comprender. Expresar I+ (O.C.E. I+). Eso. Primen Ciclo. Nivel I.
(Manual de conocimientos teóricos + Manual de propuestas prácticas). 
Ed. Sandoval. I.S.B.N. 978-84-941554-5-1.

Lembrarase ao alumnado a necesidade de traer sempre a clase o material de uso habitual 
ademais de todo aquel que o profesor lle propoña para cada día e evitar así un incorrecto   
funcionamento das clases. O incumprimento desta norma reflictiráse na cualificación do/s tema/s que se 
desenvolvesen cando se producira, na medida que se estableza polo profesor da materia e da que se 
informará ao alumnado ao comenzo do curso.

Considérase importante para o axeitado desenvolvemento da área que os/as alumnos/as 
dispoñan ou garden na aula unha parte do material que vai ser utilizado, o que axudará 
significativamente a crear costumes de cooperación e respecto, ó tempo que un enriquecemento 
creativo, ó poder dispoñer en cada momento dunha variada gama de recursos expresivos.

A continuación presentaranse unha serie de materiais básicos que axuden ó 
desenvolvemento dos contidos da área.

Estes materiais estructuraranse en función de dúas grandes liñas: Materiais para aprender a 
mirar e materiais para aprender a expresarse.

Materiais para aprender a mirar: Son materiais destinados o desenvolvemento das actividades 
de observación, a través da percepción e a análise de aspectos plásticos e visuais da realidade cotián e 
da arte: imaxes sobre papel, fotografía, vídeo, obras artísticas en exposicións, reproduccións 
bidimensionais e tridimensionais, obxectos de uso cotián, etc.

É convinte potenciar no alumnado a observación directa das cousas que compoñen o noso 
mundo da vida diaria, en distintas épocas,... co fin de analizar as súas calidades formais, funcionais e 
estéticas.

Materiais para aprender a expresarse: Todas as modalidades do trazado da cor e do grafito (que 
eles/as principalmente dispoñan na súa casa e se requiren adquirilos novos será baixo o asesoramento 
do profesor: ceras, témperas, rotuladores, pinturas de madeira, fotografías de revistas que eles/as 
dispoñan na súa casa (uso na técnica do collage ou outros).

Os materiais habituais de xeometría: escadra, cartabón, regra de 50 cm., compás, grafitos de 
debuxo técnico (duro 2H e brando 2B), rotuladores de punta fina negra en distintos grosores (similares a 
los grafos pero máis económicos)...

3º DE ESO 

A Educación Plástica e Visual nace da necesidade de potenciar no estudante a capacidade 
de comprender os estímulos visuais que recibe, e expresarse, á súa vez, a través das súas propias 
mensaxes visuais. En definitiva, a Educación Plástica e Visual introduce ao alumno/a nun mundo de
comunicación especialmente rico e variado.

 O punto de partida cara á adquisición deste medio de comunicación (a linguaxe plástico e 
visual) debe ser a realidade cotiá, tanto a que proporciona a natureza como a desenvolvida polo 
home: prensa, deseño, cine, televisión, imaxe dixital, contorna multimedia, etc.

 Durante a Secundaria, a área de Plástica e Visual non debe constituír unha introducción ao 
mundo da Historia da Arte, senón unha reflexión acerca da multitude de estímulos visuais que 
recibimos na nosa vida cotiá e cuxa identificación e comprensión resulta fundamental para lograr 
unha comunicación plena coa nosa contorna. Se desde todos os ámbitos fálase de que nos achamos 
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inmersos na «cultura da imaxe», parece evidente que a comprensión da linguaxe visual debe ser un 
punto de especial atención na formación dos alumnos, precisamente nunha idade na que a imaxe 
faise un elemento esencial na comunicación.

 No ensino da linguaxe plástica e visual é primordial incentivar a capacidade creadora do 
estudante, a súa iniciativa e a súa espontaneidade. O profesor/a debe indicar propostas de conduta 
curtas e claramente expostas que permitan ao alumno/a profundar nesta linguaxe libremente, pois é 
primordial que aprenda a interpretar en por si os estímulos visuais recibidos e a expresar e comunicar
de forma persoal as súas sensacións.

As capacidades que a Educación Plástica e Visual proponse establecer, nos alumno/as, 
desenvólvense no sentido dun cultivo analítico e exploratorio, e unha comprensión, cada vez máis 
completa, das formas e imaxes do contorno para conseguir chegar a elaborar criterios persoais que 
permitan un tipo de pensamento creativo.

A Educación Plástica e Visual, ten como obxectivo contribuír a desenvolver nos alumnos e 
alumnas, a través do proceso de ensino-aprendizaxe, as capacidades que a continuación se 
describen:

1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as formas do seu contorno, sendo sensible a
súas calidades plásticas, estéticas e funcionais.
2. Apreciar o feito artístico como fonte de gozo estético e como parte integrante dun 
patrimonio cultural, contribuíndo activamente ao seu respecto, conservación e mellora.
3. Expresarse con actitude creativa, utilizando os códigos, terminoloxía e procedementos da 
linguaxe visual e plástico co fin de enriquecer as súas posibilidades de comunicación.
4. Comprender as relacións da linguaxe visual e plástico con outras linguaxes, elixindo a 
fórmula expresiva máis axeitada en función das súas necesidades de comunicación.
5. Respectar e apreciar outros medios de expresión visual e plástica distintos do propio e dos 
modos dominantes no contorno, superando estereotipos e convencionalismos, e elaborar 
xuízos e criterios persoais que lle permitan actuar con autonomía e iniciativa.
6. Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo, adoptando actitudes 
de flexibilidade, solidariedade, interese e tolerancia, superando inhibicións e prexuízos e 
rexeitando discriminacións debidas a características persoais ou sociais.
7. Valorar a importancia da linguaxe visual e plástico como medio de expresión de vivencias, 
sentimentos e ideas, superar inhibicións e apreciar a súa contribución ao equilibrio e benestar
persoal.
8. Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación con diversas técnicas 
plásticas e visuais, valorando o esforzo de superación que supón o proceso creativo.
9. Planificar, individual ou conxuntamente, as fases do proceso dunha obra, analizar as súas 
compoñentes para axeitalos aos obxectivos que se pretenden conseguir e revisar ao acabar, 
cada unha das fases.

A Educación Plástica e Visual pretende contribuir ao proceso de formación e maduración dos 
alumno/as nesta etapa, desenvolvendo neles capacidades relativas á análise e crítica ordenación e 
selección das imaxes en relación coas realidades a que se refire, servindo de comunicación entre os 
individuos, favorecendo o coñecemento, a transmisión e o desenvolvemento da cultura.

Os alumno/as pertencentes ao segundo ciclo da ESO, posúen unha maior capacidade de análise e de
elaboración persoal, teñen máis desenvolvido o pensamento abstracto e, polo tanto, poden abordar 
contidos máis complexos, ao tempo que acadan unha capacidade maior de análise crítico.
No segundo ciclo é posible traballar sobre aspectos tales como:

- Comprender os valores emotivos da cor e da luz.
- Realizar experiencias con mesturas aditivas e sustractivas.
- Observar os distintos efectos que, sobre as formas, producen as texturas.
- Elaborar series de texturas expresionistas con diversas técnicas.
- Utilizar a liña como:
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- Instrumento xeométrico para o coñecemento e construción de formas xeométricas.
- Instrumento descritivo na realización de bocetos, esquemas e diagramas aplicados 
ao debuxo científico e ao deseño de signos comunicativos (marcas, pictogramas e 
logotipos).

- Introducir o concepto de equilibrio asimétrico para posteriormente aplicalo á realización de 
composicións.
- Explorar os conceptos de módulo e súas estruturas derivadas.
- Explorar tamén o concepto de espazo cheo e baleiro co seu posterior aplicación a 
configuracións volumétricas e bidimensionales.
- Profundizar nos distintos sistemas de representación, para que os alumno/as sexan 
capaces de:

- Representar imaxes a partir de planta, alzado e perfil.
- Interpretar e representar correctamente seccións e cortes en forma tridimensional.
- Comprender os desenvolvementos das formas volumétricas e o seu posterior 
aplicación.
- Aplicar o concepto de proporción na representación.

- Desenvolver o pensamento abstracto e da capacidade creativa mediante o estudo das 
ilusións ópticas.

Hase ter en conta que as capacidades de expresión e entendemento da realidade plástica e 
visual poden incrementarse nun alto porcentaxe mediante a investigación con materiais e 
instrumentos empregados nas representacións volumétricas.

 As técnicas deben ser consideradas como un instrumento de linguaxe que facilita a 
expresión, é dicir, son medios e non fins.

Os criterios de avaliación son unhas condutas que manifestan o grao e o modo de 
aprendizaxe dos contidos e dos que se poden obter indicios significativos do grao de 
desenvolvemento dos estándares de aprendizaxe e as competencias clave que o alumno/a sexa 
capaz de conseguir e desenvolver ao longo do período educativo correspondente.

Os criterios de avaliación, establecidos no DCB e que han de ser tidos obrigatoriamente en 
conta, son:

1. Describir gráfica ou plasticamente obxectos e aspectos do seu ambiente próximo, 
identificando os seus elementos configuradores e estructuradores e prescindindo da 
información superflua.
2. Diferenciar matícelos da cor na natureza e nos obxectos que nos rodean, atendendo ás 
súas dimensións e reproducindo distintos matices.
3. Diferenciar a variedade de texturas visuais e táctiles que se poden producir mediante a 
manipulación de materiais e técnicas diversas, seleccionando a textura máis axeitada á 
propia expresión, na representación total ou parcial dunha forma.
4. Relacionar axeitadamente as dimensións dos obxectos e espazos do ambiente, tendo en 
canta as relacións de proporción e a aplicación de escalas en calquera representación da 
realidade.
5. Interpretar individual ou conxuntamente signos convencionais da linguaxe plástico - visual, 
presentes no contorno ou de produción propia, relacionándoos cos obxectos e situacións aos 
que se refiren e analizando neste contexto a súa estrutura e súas calidades materiais, 
valorando así a súa importancia como medio de expresión.
6. Recoñecer o tipo de soporte, o material e instrumentos axeitados a diversas técnicas 
manexándoos con certa corrección nas súas produccións.
7. Buscar distintos significados a unha mensaxe visual presente no ambiente, inseríndoo 
noutro contexto, realizando variacións nalgún dos seus elementos significativos, e utilizando 
outras linguaxes expresivos.
8. Buscar distintas alternativas na organización de formas dun determinado campo visual e 
obter composicións diversas, superando estereotipos, tendo en conta os conceptos de centro 
de interese, percorrido visual, ritmo, peso, tamaño, equilibrio… e visualizando o resultado 
mediante esquemas, bocetos e maquetas.
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9. Deseñar secuencias rítmicas sobre unha retícula cuadrangular ou triangular no plano, a 
partir dun módulo base sinxelo, utilizando conceptos de orde e incorporando o claroscuro 
para definir a dirección dun foco de luz.
10. Seleccionar, entre os distintos medios, o máis adecuado ás súas necesidades de 
expresión e comunicación, integrando se é necesario dous ou máis medios nas súas 
producións.
11. Representar con formas xeométricas simples, a sensación de espazo nun plano, 
utilizando como recurso gráfico a perspectiva.
12. Analizar ambientes (naturais e artificiais), obxectos e imaxes presentes na súa vida cotiá, 
valorando súas calidades plásticas e a súa adecuación co contorno.
13. Realizar actividades de grupo nas que se elaboren produccións artísticas que integren os 
diferentes elementos da linguaxe plástico e visual e que supoñan unha planificación das 
fases do traballo.
14. Comentar e analizar criticamente outros modos de expresión distintos do propio, 
recoñecéndoos como válidos e fomentando así a actitude crítica e a autonomía persoal.
15. Analizar mediante os elementos básicos da linguaxe plástico e visual, as expresións 
artísticas do contorno, valorándoas e respectándoas como integradoras do patrimonio 
cultural.

O sentido da Educación Plástica e Visual no segundo ciclo da ESO, está caracterizado polo 
aprofundamento e consolidación das destrezas básicas xerais que se refiren ao “saber ver” e ao 
“saber facer”, a través dos tres eixes propostos para a secuencia dos contidos na Etapa.

 Neste segundo ciclo da ESO, hai que fomentar no alumnado unha capacidade de 
observación e reflexión máis crítica da realidade a través de:

-Estudo de elementos máis complexos da estrutura das imaxes e das formas, 
experimentando con modificacións ou transformacións do contorno.
- Ofrecer variadas alternativas ornamentais e funcionais para un mesmo problema.
- Profundar no coñecemento dos posibles significados dunha imaxe, analizando os contextos 
expresivo, simbólico e referencial.
- Reforzar nos alumnos as experiencias no campo da imaxe, realizando análise dos valores 
expresivos, da secuencia narrativa e da expresividade da cor.
- Estudar a imaxe en movemento. 
- Construción de imaxes a partir das relacións con recordos, reais ou imaxinarios e unha 
disposición a explorar as posibilidades artísticas dos propios alumnos
-Tamén hai que fomentar o achegamento ao feito artístico, principalmente o que está 
presente no mundo cotián das imaxes, formas e fenómenos plásticos da realidade próxima, 
profundando en distintos campos do deseño:
• Arquitectónico.
• Gráfico.
• Industrial.

A aprendizaxe debe ser froito dunha intensa actividade por parte do estudante baseada na 
observación, a relación entre os coñecementos, a análise e comprobación dos mesmos e o 
intercambio de puntos de vista cos compañeiros e co profesor. 
 

A formulación xeral do curso responde á seguinte sistematización de unidades didácticas 
organizadas en tres bloques, precedidos por un capítulo introductorio sobre materiais e técnicas 
gráficas.

A continuación, recóllense, por unidades didácticas, os criterios de avaliación así como os 
estándares de aprendizaxe de cada unha destas unidades. Expresase tamén, para cada ún dos 
estándares de aprendizaxe, o grao mínimo de consecución, en porcentaxe, para superar a materia.
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Ud.D. 0: MATERIAIS E TÉCNICAS DE DEBUXO E PINTURA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Recoñecer os diferentes medios de debuxo e pintura necesarios para traballar no aula. 
(10%).
- Distinguir as diferentes calidades expresivas de cada un destes materiais. (10%).
-Coñecer os soportes fundamentais para a aplicación das diferentes técnicas, así como os 
materiais complementarios que poden ser de utilidade en determinados momentos. (10%).
- Coñecer os materiais imprescindibles (escadra, cartabón, regra e compás) para levar a cabo
construcións xeométricas. (10%).
- Coñecer e valorar as técnicas e procedementos que fan posible a maior expresividade 
plástica en función dos resultados desexados e a súa intención comunicativa. (10%).
- Comprender a importancia de analizar con detemento os elementos fundamentais dunha 
composición de forma previa á aplicación das diferentes técnicas ou procedementos. (10%).

TEMPORALIZACIÓN: 
No desenvolvemento deste capítulo introductorio, debe facerse uso de todos os recursos e 
posibilidades que sobre materiais e utensilios de debuxo e pintura dispoña no aula. Na súa 
explicación debe empregarse, inicialmente, un máximo de 2 sesións; aínda que, ao longo do 
curso, será necesario recorrer a este capítulo para incidir sobre o desenvolvemento da 
técnica e procedemento máis adecuado para cada proposta exposta. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a atención na comprensión dos diferentes medios e técnicas de debuxo e pintura, 
así como as súas variadas calidades plásticas e expresivas. 
- Verificar o emprego dos conceptos aprendidos neste capítulo introductorio nas prácticas 
propostas nas Ud.D. que se desenvolven neste curso. 
- Apreciar o interese mostrado por empregar os diferentes medios e técnicas en resultados 
creativos, expresivos e persoais.

BLOQUE 1. A EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ud.D. 1: SIGNOS FORMAS E TEXTURAS.
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Saber explicar o significado da palabra «signo» na linguaxe visual. (7%).
- Analizar os signos máis elementais de expresión: o punto e a liña. (7%).
- Analizar e valorar as aplicacións e usos de cada un destes signos, así como as posibilidades
gráficas e expresivas da liña en relación ao seu trazado, o seu grosor ou a súa velocidade. 
(7%).
-Comprender o valor das liñas «virtuais» nas composicións. (7%).
- Apreciar o uso que os artistas fan do punto e a liña para aplicalo ás propias composicións, 
ao longo do tempo. (7%).
- Comprender a natureza das texturas, diferenciando con claridade entre texturas naturais ou 
propias e artificiais ou superpuestas. (7%).
- Saber diferenciar correctamente as texturas táctiles ou tridimensionales das texturas visuais.
- Valorar o uso das texturas artificiais tanto con fins utilitarios como prácticos. (7%).
- Apreciar as diferentes texturas que empregan os artistas nas súas obras e as distintas 
expresividades que con elas se logran. (7%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Deben dedicarse de 6 a 7 sesións para completar o desenvolvemento teórico e práctico da 
Unidade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber recoñecer as posibilidades gráficas e expresivas do punto e a liña e aplicalas en 
experiencias sinxelas. 
- Mostrar interese por practicar a «modulación» da liña para evitar composicións monótonas 
ou frías. 
- Valorar o aprecio por analizar as aplicacións do punto e a liña realizadas por artistas, 
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empregándoas nas aplicacións e debuxos. 
- Observar e comparar o traballo propio co dos compañeiros de aula, aportando opinións 
construtivas e analizando os comentarios dos demais. 
- Valorar o interese por coñecer a natureza das texturas e os seus múltiples aplicacións 
prácticas e estéticas. 
- Saber diferenciar con claridade os conceptos de «textura natural» e «textura artificial» e 
saber aplicar texturas artificiais gráficas, pictóricas ou doutras clases nas composicións 
creativas. 
- Estimar o achado nas obras de arte de exemplos de utilización de texturas con fins 
expresivos, tanto en pintura como en escultura e arquitectura.

Ud.D. 2: COR E CREATIVIDADE.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Comprender o modo en que percibimos as cores debido á incidencia da luz sobre os corpos.
(15%).
- Comprender e diferenciar o comportamento da cor-luz e da cor-materia, así como das súas 
respectivas mesturas aditivas e sustractivas. (15%).
- Coñecer a organización das cores no círculo cromático identificando cores complementarios,
tons fríos ou cálidos, así como as súas relacións harmónicas. (15%).
- Explorar as posibilidades expresivas das cores en relación coas emocións subxectivas que 
provocan. (15%).
 
TEMPORALIZACIÓN: 
A explicación dos conceptos teóricos e a realización dos exercicios prácticos debe ocupar 
entre 6 e 8 sesións.
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a atención por comprender o modo no que percibimos as cores e a súa importancia 
no vivir diario. 
- Analizar a diferenza entre a cor-luz e a cor-materia, así como as súas respectivas mesturas. 
- Valorar o emprego do círculo cromático como unha forma sinxela de ordenar as cores e 
comprender as súas relacións. 
- Valorar a sensibilidade ante as harmonías que poden empregarse para lograr composicións 
cromáticas agradables e non disonantes.

Ud.D. 3: A LUZ E A SOMBRA NA PERCEPCIÓN DO VOLUME.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Relacionar as nocións de espazo e volume. (15%).
- Coñecer e analizar as posibles representacións dun volume sobre un plano. (15%).
- Profundizar na estructuración dun volume pola súa banda interna e externa. (15%).
- Debuxar, coa maior exactitude posible, obxectos extraídos dunha fotografía ou do natural 
debidamente iluminados, para que os efectos de luz e sombra poidan ser comprendidos na 
súa representación gráfica. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
En total, deben empregarse 7 ó 9 sesións para completar a Unidade, facendo unha análise 
profunda da técnica do claroscuro.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a comprensión da influencia que ten o estudo da luz nas obras artísticas. 
- Investigar e practicar coas técnicas do claroscuro, utilizando soportes de distinto ton e 
tamaño. 
- Practicar, sobre unha cartulina, diversos cortes e seguindo os criterios de modulación dunha 
superficie dobrar as partes cortadas e posteriormente iluminalas, analizando o efecto obtido 
respecto dos valores de luz e sombra.
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Ud.D. 4: A COMPOSICIÓN.
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Aprender os conceptos xeométricos de identidade e semellanza que serven de base para 
poder interpretar e desenvolver o concepto de escala. (15%).
- Recoñecer o termo semellanza como sinónimo de proporcionalidade ao tratar formas iguais 
a tamaños distintos. (15%).
- Identificar as relacións de proporcionalidade que existen entre figuras ou formas planas. 
(15%).
- Ler debuxos e planos sinxelos, interpretando correctamente o sentido de éa¬cala á que 
están realizados. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
A programación completa desta Unidade Didáctica require de 4 a 5 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Apreciar a importancia da proporción nos obxectos da contorna e ser capaces de descubrila.
- Adquirir a capacidade de comparar figuras ou formas planas semellantes expresando a súa 
escala. 
- Estimar o recoñecemento da importancia que ten o recoñecer, polo seu analoxía, os 
conceptos de semellanza e de escalas. 
- Valorar a realización de traballos que impliquen o saber elixir a escala máis apropiada que é 
conveniente empregar en cada caso.

BLOQUE 2. A COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Ud.D. 5: PERCEPCIÓN E LINGUAXE VISUAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Saber definir que é a percepción, diferenciando «ver» de «percibir». (15%).
- Saber describir os mecanismos da percepción visual. (15%).
- Recoñecer e experimentar a existencia das tres constantes perceptivas: «a forma», «o 
tamaño» e «a cor». (15%).
- Saber recoñecer as figuras imposibles e ilusións ópticas, desenvolvendo a curiosidade e o 
espírito analítico. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para que os alumnos/as poidan asimilar completamente estes conceptos e practicalos nas 
propostas, débense destinar ao seu desenvolvemento de 5 a 6 sesións de traballo.
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
- Verificar se se perciben significativamente as imaxes, considerando as constantes 
perceptivas (forma, tamaño, cor, etc.). 
- Verificar se se coñece que funcións ten o cerebro e por que se perciben ilusións ópticas e 
figuras imposibles. 
- Comprobar que o estudo da imaxe desenvolve a capacidade expresiva, tanto gráfica como 
plásticamente. 

Ud.D. 6: A COMUNICACIÓN VISUAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
- Saber definir que é a linguaxe visual e saber enumerar os elementos que o configuran: o 
signo, a liña, a cor, o espazo, o volume. (20%).
- Saber recoñecer os diversos tipos de linguaxes a través dos cales as imaxes comunican. 
(20%).
- Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica as imaxes da contorna natural e
cultural, sendo sensible ás súas cualidades plásticas, estéticas e funcionais. (20%).

TEMPORALIZACIÓN:  
A programación completa desta unidade didáctica require de 5 a 6 sesións.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Resolver composicións a partir dos elementos que configuran a comunicación.
- Empregar axeitadamente os diversos tipos de linguaxes a través dos cales as imáxes 
comunican. 
- Analizar de forma crítica imaxes, interpretando ás súas cualidades plásticas, estéticas e 
funcionais.
- Comprobar que o estudo da imaxe desenvolve a capacidade expresiva, tanto gráfica como
plásticamente.  

BLOQUE 3. A XEOMETRÍA E O DEBUXO TÉCNICO

Ud.D. 7: TRAZADOS XEOMÉTRICOS BÁSICOS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Coñecer e comprender sen ambigüidades as características e léxico que identifican aos 
distintos elementos constituíntes do entendemento xeométrico: concepto de paralelismo, 
perpendicularidad, tipos de liñas, ángulos, etc. (20%).
- Entender e construir as formas xeometricas básicas triangulos e cuadrilateros, e recoñecer 
os seus puntos e rectas notables. (20%).
- Aprender a utilizar correctamente os lapis nas súas distintas durezas, así como os 
instrumentos propios do debuxo técnico: escuadra, cartabón e compás. (20%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para que o alumno poida asimilar estes conceptos e practicalos nas propostas, débense 
destinar ao seu desenvolvemento de 4 a 5 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber representar elementos mediante el uso de las formas geometricas planas. 
- Verificar a realización de composicións mediante medicións de rectas e ángulos con 
precisión e correcto manexo dos instrumentos de debuxo técnico: a escadra, o cartabón e o 
compás. 
- Diferenciar, con claridade, as características básicas de mediatriz e bisectriz no razoamento 
dos trazados e deseños xeométricos. 
- Valorar a realización dos exercicios con limpeza e claridade. 

Ud.D. 8: FORMAS POLIGONAIS REGULARES. REDES MODULARES.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Aprender a construír triángulos e cuadriláteros, recordando a súa clasificación e propiedades
fundamentais. (5%).
- Coñecer os distintos trazados que conducen a dividir a circunferencia en partes iguais e, en 
consecuencia, a poder inscribir polígonos regulares. (5%).
- Coñecer as posibilidades ornamentais que brindan os deseños poligonales con formas de 
estrelas de diversas puntas. (5%).
- Iniciarse no fabuloso mundo das estruturas modulares, os seus deseños e posibilidades 
decorativas con redes triangulares e cadradas. (5%).
- Identificar módulos e agrupacións modulares. (5%).
- Reproducir modelos orixinais a partir de módulos sinxelos con formas xeométricas. (5%).
- Coñecer e aplicar criterios compositivos dos sistemas modulares. (5%).
- Recoñecemento de formacións modulares no medio natural. (5%).
- Identificación das retículas. (5%).
- Utilización correcta das diferentes técnicas de obtención de módulos en composicións 
creativas. (5%).
- Valorar o estudo da natureza e as súas leis como fonte de coñecemento. (5%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para que o alumno asimile estes conceptos e poida practicalos nas propostas, débense 
destinar ao seu desenvolvemento de 5 a 7 sesións de traballo.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a importancia que teñen as formas básicas como figuras xeométricas no ámbito 
científico, tecnolóxico, artístico e decorativo. 
- Verificar a realización de composicións mediante medicións de rectas e ángulos con 
precisión, e estimar a importancia do correcto manexo dos instrumentos de debuxo técnico. 
- Diferenciar, con claridade, os conceptos e características de mediatriz e bisectriz no 
razoamento dos trazados e deseños xeométricos. 
- Valorar a realización dos exercicios con limpeza e claridade. 
- Valorar a importancia das formas xeométricas na representación de redes modulares.
- Apreciar a orde interna na construción de redes modulares.
- Demostrar disposición para descubrir redes modulares complexas no seu contorno habitual.
- Valorar a calidade na construción de redes modulares.

 Ud.D. 9: TANXENCIAS E ENLACES.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
- Analizar as normas básicas da teoría de resolución de tanxencias.
- Aplicar á resolución de figuras e obxectos a teoría de tanxencias.
- Apreciar a importancia que ten a teoría de tanxencias para o estudo e análise do deseño de 
obxectos. 
- Entender que o enlace de liñas consiste en saber aplicar con rigor os dous principios 
fundamentais que rexen as tanxencias.

TEMPORALIZACIÓN: 
A explicación dos conceptos teóricos e a realización dos exercicios prácticos debe ocupar 
entre 5 e 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
- Valorar a destreza no manexo dos instrumentos de debuxo lineal e estimar a precisión das 
resolucións gráficas de tanxencias. (20%).
- Debuxar e resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento das 
construcións e trazados, así como o seu acabado e presentación. (20%).
- Deseñar obxectos de uso común nos que sexa preciso resolver problemas básicos de 
tanxencias. (20%).

Ud.D. 10: PROPORCIÓN ANTROPOMETRÍA E ESCALAS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Relacionar a idea de beleza coa proporción. (12%).
- Interpretar o significado da razón entre dúas magnitudes en relación coa situación concreta 
na que se está utilizando. (12%).
- Valorar a utilidade práctica dos cálculos de proporcionalidade en distintas situacións da vida 
cotiá e doutros campos do coñecemento. (12%).
-  Aplicar a semellanza e as súas propiedades á análise de situacións xeométricas e á 
resolución de problemas, tanto no plano como no espazo. (12%).
- Establecer a escala adecuada para debuxar un obxecto nun formato de papel dado. (12%).

TEMPORALIZACIÓN: 
A explicación dos conceptos teóricos e a realización dos exercicios prácticos debe ocupar 
entre 5 e 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a idea de beleza coa de proporción; en aras de conseguir composicións que teñan 
como finalidade crear un efecto harmónico, como é o caso da sección áurea. 
- Saber utilizar con propiedade as escalas, en especial as normalizadas, que se atopan en 
escalímetros ou en diferentes conxuntos de escalas comerciais. 
- Valorar a realización de traballos que impliquen o saber elixir a escala máis apropiada en 
cada caso.
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Ud.D. 11: REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS. VISTAS DIÉDRICAS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Coñecer os fundamentos, xeneralidades e utilización dos principais sistemais de 
representación, diferenciando o sistema diédrico, como sistema de medida, dos sistemas 
perspectivos: axonométrico, cabaleira e cónico. (20%).
- Identificar os elementos estruturais e de forma que caracterizan a cada sistema de 
representación, facéndolles facilmente recoñecibles en cada finalidade pretendida. (20%).
- Representar correctamente as vistas ou proxeccións diédricas de sólidos sinxelos dados en 
perspectiva ou vistos ao natural. (20%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para comprender correctamente os conceptos teóricos e poder practicalos nas propostas 
expostas precísanse de 5 a 6 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber debuxar as vistas de sólidos dados no sistema diédrrico ou presentados ao natural. 
- Coñecer e poñer en práctica a norma UNE 1032-ISO 128 que fai universal e polo tanto 
posible a comprensión gráfica e obxectiva da forma e características dun obxecto calquera. 
- Saber deseñar un obxecto, representado mediante as súas vistas diédricas.

Ud.D. 12: AXONOMETRÍAS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
- Dar aos alumnos e ás alumnas os coñecementos precisos para a resolución de 
axonometrías sinxelas. (15%).
- Desenvolver a capacidade de representación de figuras planas e tridimensionais en 
perspectiva como medio de información. (15%).
- Coñecer os trazados xeométricos e as súas aplicacións á perspectiva axonométrica. (15%).
- Exercitarse na representación dos diferentes sistemas de perspectiva axonométrica. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
A explicación dos conceptos teóricos e a realización dos exercicios prácticos debe ocupar 
entre 5 e 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber debuxar as vistas de sólidos dados no sistema axonométrico.
- Valorar a correción e precisión na execución de perspectivas axonométricas.
- Representar formas planas e tridimensionais sinxelas utilizando os procedementos da 
perspectiva axonométrica.
- Acadar a sensación espacial na representación de obxectos.

Os contidos da materia, de acordo co currículo da Educación Secundaria, establecense a 
partir da relación entre estes , os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Os tres 
colaboran na adquisición das competencias a desenvolver polo alumnado, sinaladas xunto aos 
obxectivos xerais da área. 
 A continuación especifícanse os contidos para cada unha das unidades didácticas:

Ud.D. 0: MATERIAIS E TÉCNICAS DE DEBUXO E PINTURA

CONTIDOS: 
- Materiais de debuxo artístico e pintura e instrumentos para o debuxo xeométrico. 
- Materiais complementarios e soportes. 
- Procedementos e técnicas secas e húmidas paso a paso: lapis de grafito, lapis de cores e 
acuarelables, rotuladores, ceras, pasteis, collage, tinta chi¬na e tintas de cores, témperas, 
estampación e estarcido.

COMPETENCIAS: 
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- Destreza no manexo e conservación dos instrumentos de traballo. 
- Mostrar interese e limpeza na execución das diversas técnicas a empregar. 
- Apreciar os distintos valores expresivos de cada material gráfico e os seus diferentes usos.
- Hábito de limpeza e coidado do material e instrumentos de debuxo.

BLOQUE 1. A EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ud.D. 1: SIGNOS FORMAS E TEXTURAS.

CONTIDOS:
- O signo como pegada expresiva. 
- O punto como centro de atención visual: a súa expresividade e o seu emprego como 
elemento gráfico e dixital. 
-  A liña: a súa expresividade, utilización para o sombreado e a súa aplicación con trazos de 
cor. Liñas virtuais na composición. 
- Concepto de textura e aprecio das súas calidades simbólicas. 
- Texturas naturais e artificiais e aplicación destas sobre o papel.
- Texturas táctiles e visuais. Representación gráfica de texturas tridimensionales. 
-  A expresividade da textura na arte.

COMPETENCIAS: 
- Receptividade ao feito artístico e dispoñibilidade e gusto para levalo a cabo nas propias 
composicións. 
- Interese por desenvolver a capacidade de síntese na utilización dos diversos tipos de liñas e
capacidade de abstracción na forma. 
- Curiosidade e sensibilización ante os aspectos texturales da contorna. 
- Aprecio da riqueza visual que a textura proporciona a unha superficie. 
- Coleccionismo de fotografías, papeis e recortes de revistas nas que se pongan de manifesto
diversas texturas.

Ud.D. 2: COR E CREATIVIDADE.

CONTIDOS: 
-  A cor como fenómeno físico e visual. 
-  A cor luz. Mestura aditiva. 
-  A cor materia. Percepción da cor dos corpos segundo as luces básicas reflexadas. Mestura 
sustractiva. 
- Organización da cor: círculo cromático, gamas tonales e combinación harmónica. 
- Simboloxía e uso da cor.
 
COMPETENCIAS: 
- Interese por explorar as propias posibilidades artísticas e sensibilidade para levalas a cabo. 
-  Aprecio por desenvolver un gusto persoal ante as formas e cores. 
- Sensibilidade ante os efectos da cor e a súa aplicación no mundo da arte. 
- Respecto a outras solucións cromáticas distintas da propia. 

Ud.D. 3: A LUZ E A SOMBRA NA PERCEPCIÓN DO VOLUME.

CONTIDOS: 
- Espazo e volume. 
- Efectos que orixinan simulación espacial sobre un plano. 
- Luces e sombras. Comportamento da luz sobre as formas. 
-  A luz e o claroscuro. Entonación e axuste. 
- Uso creativo do contraste de luces e sombras.

COMPETENCIAS: 
- Curiosidade e apreciación por coñecer a dirección, natureza e, consecuentemente, a 
expresividade que produce a incidencia da luz sobre os corpos no mundo real e da arte. 
- Sensibilización ante o xogo dos valores tonais en elementos do noso entorno. 
- Curiosidade na experimentación con técnicas variadas para a obtención de volumes sobre 
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soportes bidimensionais. 

Ud.D. 4: A COMPOSICIÓN.

CONTIDOS: 
- Igualdade. Reprodución de formas poligonais: por triangulación, por radiación, por 
translación e por coordenadas cartesianas. 
- Semellanza. Polígonos semellantes. Construción de formas semellantes: por radiación 
desde un punto e mediante cuadrícula. 
- Escalas. Tipos.
 
COMPETENCIAS: 
- Interese por utilizar criterios de proporción nas representacións. 
- Apreciación da escala como instrumento de comparación e representación de formas iguais 
e semellantes. 
- Rigor na utilización dos métodos para establecer proporcións e limpeza na elaboración dos 
traballos. 

BLOQUE 2. A COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Ud.D. 5:  PERCEPCIÓN E LINGUAXE VISUAL.

CONTIDOS: 
-  A percepción visual: o mecanismo da visión. 
-  As constantes perceptivas: forma, tamaño e cor. 
- Ilusións ópticas: ilusións perceptivas, obxectos imposibles, figuras dobres e ilusións en 
movemento: Op-Art.
-  A linguaxe visual e os elementos que o compón. Análise dos diferentes tipos de linguaxes 
visuais. 
-  Aplicacións da linguaxe visual: informativa, persuasiva e narrativa. 
- Esquema de lectura de imaxes fotográficas e publicitarias.

COMPETENCIAS: 
- Curiosidade e atención aos procesos da visión, nas súas dúas vertentes: fisiolóxica e 
psicolóxica. 
- Procura de explicacións ás imaxes mentais na percepción. 
- Interese por descubrir o funcionamento das ilusións ópticas.
- Distinción dos trazos propios das distintas linguaxes visuais. 
-  Aprecio das fotografías, a televisión, o cine, a prensa ou o cómic como medios para 
expresar e comunicar. 
-  Actitude consciente ante as sugestiones das imaxes publicitarias.

Ud.D. 6: A COMUNICACIÓN VISUAL

CONTIDOS: 
- O signo gráfico: significante e significado. 
- O punto, a liña e a mancha como elementos plásticos expresivos. 
- Expresividade e modulación da liña. Aplicacións na estrutura compositiva. 
-  As texturas: táctiles e visuais, orgánicas e xeométricas, naturais e artificiais. Cualidades 
simbólicas das texturas. 

COMPETENCIAS: 
- Interese por desenvolver a capacidade de síntese na utilización dos diversos tipos de liñas e
capacidade de abstración na forma. 
- Disposición aberta a investigar con materiais e texturas pouco habituais. 
- Curiosidade pola utilización de técnicas básicas e pola experimentación doutras novas, 
superando as dificultades que poidan xurdir. 
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BLOQUE 3. A XEOMETRÍA E O DEBUXO TÉCNICO

Ud.D. 7: TRAZADOS XEOMETRICOS BÁSICOS
 
CONTIDOS: 
- Figuras e xénese das formas básicas. 
-  A xeometría na natureza e nas construcións humanas. 
- Elementos xeométricos fundamentais: punto, liñas e direccións. Posicións relativas entre 
rectas. 
-  Ángulos: tipos e posicións relativas. 
- Circunferencia e círculo: posicións relativas.

COMPETENCIAS: 
- Valoración das organizacións xeométricas da contorna. 
- Gusto pola precisión, exactitude e limpeza na elaboración de representacións gráficas, así 
como pola conservación dos instrumento de debuxo. 
- Esforzo en manexar correctamente o instrumental específico para os traballos lineais.

Ud.D. 8: FORMAS POLIGONAIS REGULARES. REDES MODULARES.
 
CONTIDOS: 
- Definición, clasificación, denominación e construción de triángulos e cadriláteros. 
- Outras formas poligonais. Construción de polígonos regulares inscritos nunha 
circunferencia. 
- Construción con precisión de poligonos regulares estrelados. Conceptos de paso, xénero e 
especie.
- Formas modulares bidimensionais. 
- O módulo como unidade de medida. 
- Aplicación do módulo na ornamentación. 
- Redes modulares no plano. 
- Elaboración de redes e estruturas modulares. 
- Aplicacións do concepto de módulo na representación de estruturas. 
- Os módulos en arquitectura.

COMPETENCIAS: 
- Comprobar a presenza das formas poligonais nas manifestacións artísticas ao longo dos 
diferentes estilos. 
- Interese por empregar de forma creativa os conceptos xeométricos aprendidos. 
- Curiosidade por nomear con exactitude e precisión obxectos con formas poligonais 
(triángulos e cadriláteros).
- Valorar a importancia das formas xeométricas na representación de redes modulares. 
- Apreciación da orde interna na construción de redes modulares. 
- Disposición para descubrir redes modulares complexas no seu contorno habitual. 
- Valoración da calidade na construción de redes modulares.

Ud.D. 9: TANXENCIAS E ENLACES.

CONTIDOS: 
- Concepto de tanxencia. Reglas básicas para a resolución de tanxencias. 
- Tanxente dun punto a unha circunferencia. 
- Tanxentes, exteriores e interiores, a dúas circunferencias. 
- Enlaces de rectas e arcos. 
- Resolución de diversas formas planas coa aplicación da teoría de tanxencias.
 
COMPETENCIAS: 
- Resolución de xeito preciso de distintos problemas de tanxencias.
- Emprego correcto dos instrumentos de debuxo na resolución de tanxencias.
- Gusto pola exactitude, orde e limpeza no trazado e ideación de deseños xeométricos nos 
que interveñen tanxencias.
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Ud.D. 10: PROPORCIÓN ANTROPOMETRÍA E ESCALAS.

CONTIDOS: 
-  A proporción en todos os campos. 
- Relacións de semellanza entre formas. 
- Escalas. Tipos normalizados. Escalas gráficas. 
-  A proporción áurea ou divina. 
-  A figura humana. Canon, norma ou medida. 
-  As proporcións no rostro. 
- Os formatos como aplicación do concepto de proporcionalidade.

 
COMPETENCIAS:  
-  Análise  coidadosa  e  cauta  das  situacións  numéricas  antes  de  tomar  decisións.  
-  Sensibilidade e interese por coñecer e investigar o sentido estético da proporción na figura 
humana.  
-  Predisposición e esmero para reproducir proporcionalmente imaxes estudando detidamente
a súa escala.

Ud.D. 11: REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS. VISTAS DIÉDRICAS.

CONTIDOS:
- Representación obxectiva de sólidos. Aplicacións dos sistemas de representación. 
- Esquema conceptual dos diferentes sistemas de representación: sistemas de medida e 
sistemas perspectivos. 
- Proxeccións ou vistas diédricas de sólidos sinxelos: con caras planas e/ou partes curvas. 
- Representación diédrica e particularidades das formas cilíndricas.

COMPETENCIAS:
- Recoñecemento do debuxo técnico como linguaxe universal de expresión do pensamento 
técnico. 
- Interese pola exactitude e obxectividade na representación de corpos tridimensionais 
mediante as súas vistas diédricas no Sistema Europeo. 
- Valoración da finalidade obxectiva de proxeccións diédricas.

Ud.D. 12: AXONOMETRIAS

 CONTIDOS
- Xénese das perspectivas axonométricas: axonometrías ortogonais e axonometría oblicua 
(perspectiva cabaleira). 
- Trazado de partes circulares na isométrica. 
- Representación, paso a paso, da perspectiva isométrica de corpos de revolución. 
- Representación, paso a paso, da perspectiva cabaleira frontal e da perspectiva cabaleira 
planimétrica.

COMPETENCIAS:
-Valoración da memoria visual.
- Gusto pola análise e a representación de obxectos reais tridimensionais. 
- Valoración da capacidade espacial para visualizar correctamente as formas tridimensionais. 
- Valoración da precisión, rigor e limpeza na realización dos trazados xeométricos e as 
representacións técnicas. 

De novo, a avaliación basearase no control e observación sistemática dos/das alumnos/as, así 
como na valoración dos traballos e láminas propostas presentados nas carpetas individuais.
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 O/a  profesor/a levará a cabo anotacións respecto do traballo dos alumnos en clase e a recollida
das actividades realizadas.

Por outra parte, poderanse realizar probas escritas de parte dos contidos, daqueles con máis 
carácter teórico, pero sempre dirixidos á súa aplicación práctica de casos concretos  recollidos na 
programación.

A través dos procedementos descritos, a avaliación do alumnado realizarase en base ós 
seguintes apartados: traballo na aula, traballo ocasional na casa, traballos propostos no texto 
correspondentes a cada avaliación en relación sempre coas anteriores e probas colectivas e individuais 
nos casos no que o/a profesor/a o estime necesario. Pola natureza da materia faise necesaria a análise 
evolutiva das láminas, a comparación no transcurso do tempo baixo os criterios da avaliación continua 
coa observación dunha progresión: positiva, estancamento ou regresión.

O traballo persoal obsérvase por medio do traballo en clase e o traballo ocasional da casa; a 
través deles os alumnos irán completando a súa carpeta de traballos da asignatura.

A avaliación será resultado do traballo persoal e os controles puntuais que faga o/a profesor/a. 
Do primeiro farase entrega con puntualidade resultado dun seguemento continuo polo/a alumno/a.. 
Teráse en conta cara á cualificación dos traballos que as entregas terán un prazo que se sinalará ao 
inicio destes, de xeito que no caso de que sufriran retrasos, a cualificación refrexarao minorando a nota 
nun dez por cento por cada día de retraso respecto ao sinalado inicialmente.

Por outro lado, avaliaranse as capacidades tan básicas como as decritas nos apartados 
anteriores correspondentes ó 1º ciclo: Hábito de traballo e esforzo, capacidade de comprensión e 
razoamento lóxico e actitude cívica.

A cualificación de cada traballo e/ou lámina valorarase de cero a dez, e refrexarase unha nota 
para cada unidade didáctica mediante a media aritmética das cualificacións correspondentes aos 
traballos desenvolvidos nela. A cualificación de cada bloque temático obterase do mesmo xeito mediante 
a media aritmética das cualificacións correspondentes aos temas dese bloque e a cualificación final 
obterase mediante a media aritmética das cualificacións dos bloques temáticos que compoñen a materia.

Cara a cualificación das probas, terán a mesma consideración que cada unha das láminas e dos 
traballos desenvolvidos polo alumno polo que se seguirá o mesmo criterio que coa cualificación destes.

Superarase a materia ao obter unha cualificación final de cinco ou superior en todos e cada un 
dos bloques temáticos que compoñen a materia.

RECUPERACIÓN EN 3º DE ESO

O alumnado de 3º da E.S.O. que non supere, ao obter unha cualificación inferior a cinco, un 
tema e/ou un bloque temático, deberá retomar, co obxectivo de completar e/ou corrixir, as láminas e/ou  
traballos desenvolvidos no transcurso do tema ou bloque temático suspenso. Así pois, o/a alumno/a 
realizará aquelas tarefas que lle sinale o/a profesor/a e corrixirá os erros observados.

O obxectivo que se establece a nivel global a través deste sistema de recuperación é que o/a 
alumno/a da E.S.O. incremente o nivel das láminas que no seu día presentara e polo que non aprobara o
global das súas notas en conceptos, procedementos e actitudes respecto a asignatura (realizar o que 
quedara sen facer, rematalas, aportar datos que enriquezan dalgunha forma a súa presentación anterior, 
da que xa consta unha valoración do profesor, etc.) coa finalidade de observar esa superación que o/a 
alumno/a antes non manifestara.

É importante transmitirlle o/a alumno/a de xeito moi claro as tarefas concretas a realizar ou a 
corrixir polo profesor. Temos que ter en conta que a necesidade de recuperación debe garantir a 
consecución dos obxectivos mínimos do ciclo e deste curso de 3º da ESO cun traballo do/a alumno/a 
avaliable e obxectivo, polo que se esixe un seguemento constante do alumno/a e a obriga da 
presentación de todos os traballos reclamados polo profesor.

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DA MATERIA PENDENTE DE 3º DE ESO
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Os criterios e os instrumentos de recuperación para o alumnado pendente son os mesmos que 
os establecidos para a recuperación en termos xerais na presente programación.

Con esta finalidade, e co obxectivo de procurar un desenvolvemento gradual e constante do 
traballo,  sinalaranse, por períodos mais ou menos axustados ás avaliacións, unha serie de láminas e/ou 
traballos individuais, que o/a alumno/a deberá entregar no prazo que se lle indique. Poderanse adaptar 
estes materiais en función do traballo demostrable desenvolvido no seu dia.

Teranse en conta os criterios establecidos polo/a profesor/a para a súa corrección, de acordo cos
establecidos nesta programación e se establecerá, en función da disponibilidade horaria dos/as alumnos/
as e dos/as profesores/as, un horario de reunións semanais, que terán por obxecto lembrar contidos e 
asesorar ao alumno/a sobre posibles dúbidas que se podan plantexar.

A cualificación obteráse despois da valoración global do traballo desenvolvido en cada unha das 
avaliacións parciais correspondentes a cada un dos tres bloques nos que se dividirá o curso.

Para a superación da materia, todas e cada unha destas avaliacións parciais deberán ser 
positivas, acadando alomenos unha cualificación de cinco sobre dez.

A nota final resultará da media aritmética das tres cualificacións parciais.

En todo caso, e segundo a legislación vixente, no mes de maio programarase unha proba 
global para alumnos/as pendentes, co obxectivo de superar a materia.

Os criterios e procedementos de avaliación desta proba serán os expresados con carácter 
xeral nesta programación.

Non podemos esquecer o tratamento á diversidade que debe producirse desde o momento en
que se detectan distintos niveis de coñecementos e actitudes entre alumnos. No entanto, a 
complexidade que leva desenvolver a atención a diversidade fai necesario que sexan os propios 
centros os encargados de regular esta situación, cada día máis frecuente. 

En todas as actividades propostas, a atención á diversidade está contemplada principalmente
nas actividades prácticas, as cales responden a tres niveis de dificultade: baixa (1), media (2) e alta 
(3), segundo os seguintes parámetros: 

-Nivel de dificultade 1: cando, con facilidade, o alumno/a pode resolver a actividade pondo 
interese na comprensión da proposta e tendo en conta os conceptos básicos establecidos en etapas 
anteriores. 

-Nivel de dificultade 2: cando o alumno/a poida desenvolver a actividade tendo en conta, 
unicamente, os conceptos estudados na Unidade Didáctica coa que estea traballando. 

-Nivel de dificultade 3: cando o alumno/a necesite manexar conceptos vistos noutras 
Unidades e ata necesite manexar varias fontes para resolver. 

Así mesmo, propoñense actividades de reforzo e de ampliación compatibles coas propostas 
incluídas no libro, de maneira que maticen as formulacións éstablecidas, facéndoos máis sinxelos ou 
máis complicados segundo os intereses e as necesidades. 

Xa que logo, o profesor/a pode elixir en todo momento as actividades máis adecuadas para 
cada alumno/a, grupo de alumnos ou situación particular da clase.

Prestaráse atención específica aos alumnos con diagnóstico TDA e/ou TDAH, dacordo co 
protocolo de tratamento destes alumnos.

O obxectivo no desenvolvemento da materia para estes alumnos, estará enfocado á procura 
de desenvolver o meirande grao de autonomía posible, así como perseguir a consecución das 
capacidades básicas sinaladas con carácter xeral para a materia.

Con estes obxectivos, empregaranse como estratexias habituais as seguintes:
- Flexibilización dos prazos de entrega dos traballos, de tal xeito que se poda complementar 

na casa a realización destes. Neste caso, o prazo das entregas poderase ampliar ata o de entrega do 
tema seguinte, xa que doutro xeito non parece posible que o alumno poda acadar o desenvolvemento
da materia que lle poda permitir a superación desta.

- Redución, non significativa, do número de traballos a desenvolver en cada unidade 
didáctica. Como e lóxico, este procedemento aplicarase de xeito individualizado, indicándolle a cada 
alumno o alcance desta medida en cada un dos temas a desenvolver, sempre co obxectivo de que a 
adopción da medida non lle impida a superación da materia.

Na atención á diversidade convén intensificar a relación das actividades plástico-visuais con 
outras áreas, xa que a aprendizaxe a través das imaxes pode ser moi adecuado para moitos destes. 
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Á hora de avaliar deberanse ter en conta os seguintes aspectos 
- Delimitación dos obxectivos específicos a avaliar. 
- Tipo e modo de recollida de información. 
- Forma de xerar criterios e xuízos. 
- Decisións ao redor de valorar a diversidade de capacidades de alumnos que integran o 

grupo e que, por unhas ou outras razóns, ofrece a realidade do aula. 
Con estas consideracións trátase, en definitiva, de reducir os desaxustes que se producen na 

formación dos adolescentes e de facer máis positiva e eficaz a acción do profesorado no exercicio da 
súa profesión.

Libro de texto recomendado no curso 2021-22 para 3º da E.S.O.:
 - Observar, Comprender, Expresar III. Eso. Primer Ciclo. Nivel II. 

Editorial Sandoval (Libro mais carpeta portaláminas). 
I.S.B.N. (ES) 978-84-947295-9-1.

Lembrarase ao alumnado a necesidade de traer sempre a clase o material de uso habitual 
ademais de todo aquel que o profesor lle propoña para cada día e evitar así un incorrecto   
funcionamento das clases. O incumprimento desta norma reflictiráse na cualificación do/s tema/s que se 
desenvolvesen cando se producira, na medida que se estableza polo profesor da materia e da que se 
informará ao alumnado ao comenzo do curso.

Difundirase material de reforzo en función dos contidos da programación co uso de fotocopias.

Neste apartado presentarase unha serie de materiais básicos que axuden o desenvolvemento 
dos contidos da área, excluíndo aqueles de uso corrente que non aportan ningunha novidade e xa se 
coñécen e se utilízan normalmente.

Os materiais, como xa viñemos comentando no caso de 1º da E.S.O., estructúranse en función 
de dúas grandes liñas: Materiais para aprender a mirar e materiais para aprender a expresarse.

Materiais para aprender a mirar: Son materiais destinados o desenvolvemento das actividades 
da observación, a través da percepción e a análise de aspectos plásticos e visuais da realidade.

- Obxectos de uso cotián: É conveniente ofrecer o alumnado a observación directa das 
cousas que compoñen o noso mundo da vida diaria e nas distintas épocas,... co fin de 
analiza-las súas calidades formais, funcionais e estéticas.
- Formas xeométricas e pezas industriais.
- Imaxes da publicidade, da televisión, do deseño gráfico e industrial, da historia da arte, do 
cómic, do vídeo e do cine.

Materiais para aprender a expresarse: Tódalas modalidades do trazado (liña e mancha) tanto no 
caso da cor como de branco e negro. Principalmente farán uso de materiais que dispoñan na casa e se 
requiren adquirir os novos que sexa baixo o asesoramento do/a profesor/a: grafitos, cores pigmentas, 
tintas, ceras, témperas, rotuladores, pinturas de madeira, imaxes fotográficas de revistas que eles 
dispoñan na súa casa para que sexan tratadas por eles/as, etc.

Os materiais habituais de debuxo técnico: escuadra, cartabón, regra de 30 cm., rotuladores de 
punta fina negra e doutros grosores, compás, adaptador, plantiñas, grafitos de debuxo técnico (brando 2B
e duro 2H),...

4º DE ESO

O ollo humano é, biolóxicamente falando, unha máquina extraordinaria e marabillosa, como o 
propio Charles Darwin recoñecía na súa soada obra “A orixe das especies” cando sinalaba que 
parecía «absurdo no máis alto grao posible» que a selección natural puidese producir un instrumento 
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de semellante complexidade en fases sucesivas, e que non fose, en realidade, resultado dalgunha 
afortunada casualidade.

Hoxe coñecemos mellor o proceso que levou ao perfeccionamento do sistema da visión a 
través de millóns de anos, pero non por iso podemos deixar de admirarnos do asombroso que resulta 
o acto de ver e, máis aínda, de observar. Os ollos, con sinxela humildade, abraiante fidelidade e 
abnegado esforzo, poñen a diario no noso entendemento un volume de información tan inmenso que 
resulta sorprendente que sexamos capaces de procesalo: formas, cores, dimensións, brilos, matices, 
texturas, signos, volumes, profundidades... de feito, parecería case incrible se non fose polo órgano 
co que o ollo se complementa á perfección para transformar o acto mecánico de ver no acto 
intelectual de observar: falamos, está claro, do cerebro. O sentido da vista, resultado desa exitosa 
combinación, ábrenos a porta a un universo de sensacións e experiencias que só se pode comparar, 
aínda que a certa distancia, ao que recibimos a través do oído.

Neste curso que pecha o ensino secundario, o alumno/a completa os coñecementos da 
materia como paso previo aos estudos de bacharelato. Esta materia, serve para comprender a 
importancia de «saber ver» e «saber mirar», desde as máis sinxelas nocións da cor, as texturas, o 
volume ou a profundidade, e os contidos foron gañando en complexidade e profundidade para facer 
entender a importancia de dominar unha linguaxe tan ampla como a visual. Comprender a natureza 
da luz, o nacemento das formas xeométricas, a simplicidade das iconas ou a creación e 
representación de corpos volumétricos son só algúns dos coñecementos que o alumno/a interiorizou 
ata atoparse en disposición de comprender e entender mellor o mundo que lle rodea. Agora, neste 
cuarto curso, que exerce de porta que pecha unha etapa e abre outra nova, é momento de 
recapacitar sobre todo o aprendido e situar ao alumno/a nunha posición que lle facilite emprender con
éxito os estudos máis complexos do ciclo de Bacharelato. E serán, ademais, coñecementos que lle 
resultarán útiles para calquera das modalidades de Bacharelato que decida emprender.
 

A base do crecemento intelectual radica na adecuada integración dos sentidos perceptivos e 
o mundo exterior. O desenvolvemento do individuo realízase a partir de estímulos sensoriais, gran 
parte dos cales son de natureza visual e táctil. A información recibida a través destes estímulos 
provén da Natureza e das obras creadas polo home. Para que a devandita información poida ser 
asimilada e interiorizada, é necesario reflexionar críticamente sobre a contorna visual e plástica.

A Educación Plástica e Visual nace da necesidade de introducir ao alumno/a nun mundo de 
comunicación especialmente rico e variado.
 

Para rematar, faise aconsellable estimular o intercambio de ideas na aula, para lograr o 
desenvolvemento da sensibilidade cara ao feito artístico a través da obra dos grandes artistas da 
historia da humanidade.
 

Considerando que a relación dos alumnos coa contorna gráfica-plástico e visual establécese 
nas dúas coordenadas saber ver e saber facer, faise necesario incidir en que para poder chegar ao 
«saber facer» é preciso dispor dun coñecemento mínimo de técnicas, recursos e capacidade 
elemental de percibir visualmente e de asimilar conceptos, para poder pasar posteriormente a 
desenrrolar un certo grao de destreza.

Os obxectivos fixados, ao termo do Cuarto curso e final do Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria, han de reflictir a aprendizaxe dunha serie de contidos básicos, desde o punto de vista 
dunha cultura perceptiva e unhas capacidades expresivas, no marco dunha educación formativa 
integral.

A orde secuencial dos obxectivos non pretende ser ríxido; unicamente trata de reflictir as 
capacidades que desenvolverán os alumnos e alumnas. A sua exposición articúlase na relación 
seguinte:

1. Percibir e interpretar críticamente as imaxes e as formas da súa contorna natural e cultural,
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sendo sensible ás súas calidades evocadoras, plásticas, estéticas e funcionais. 
2. Apreciar os valores culturais e estéticos identificando, interpretando e valorando os seus 
contidos e entendelos como parte da diversidade cultural, contribuindo ao seu respecto, 
conservación e mellora. 
3. Desenvolver a creatividade e expresala, preferentemente, coa subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou utilizando os códigos, terminoloxía e métodos da linguaxe visual e 
plástica, coa fin de enriquecer as súas posibilidades de comunicación. 
4. Interpretar as relacións da linguaxe visual e plástica con outras linguaxes e buscar o 
modo persoal e expresivo máis adecuado para comunicar os hallazgos obtidos. 
5. Respectar, apreciar e aprender a interpretar outros modos de expresión visual e plástica 
distintos do propio e dos modos dominantes na contorna, superando estereotipos e 
convencionalismos, e elaborar xuízos persoais que lle permitan actuar con iniciativa e adquirir
criterios. 
6. Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo, adoptando actitudes 
de flexibilidade, solidariedade, interese e tolerancia, superando inhibicións e prexuízos e 
rexeitando discriminacións ou características persoais ou sociais. 
7. Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión e 
comunicación de vivencias, sentimentos e ideas, superar inhibicións e apreciar a súa 
contribución ao equilibrio e benestar persoal. 
8. Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación con técnicas plásticas e 
visuais, valorando o esforzo de superación que supón o proceso creativo. 
9. Planificar, individual e conxuntamente, as fases do proceso de realización dunha obra, 
analizar os seus compoñentes para adecualos aos obxectivos que se pretenden conseguir e 
revisar ao acabar cada unha das fases.

 

Os criterios de avaliación que a continuación se enuncian, son consecuencia dos obxectivos 
xerais antes indicados e correspondentes a toda a etapa da Educación Secundaria e, en 
consecuencia, refrexan as esixencias mínimas da área ao concluír este Cuarto curso onde a materia 
é optativa.

1. Tomar decisións especificando os obxectivos e as dificultades, propoñendo diversas 
opcións e avaliando cal é a mellor solución. 
2. Utilizar recursos informáticos e as tecnoloxías da información e a comunicación no campo 
da imaxe fotográfica, o deseño gráfico, o deseño asistido por computador e a edición 
videográfica. 
3. Colaborar na realización de proxectos plásticos, que comportan unha organización de 
forma cooperativa. 
4. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diversas técnicas de expresión 
gráfico-plásticas. 
5. Utilizar a sintaxe propia das formas visuais do deseño e a publicidade para realizar 
proxectos concretos. 
6. Saber manexar os distintos materiais e instrumentos adecuados ás diversas técnicas 
gráficas, plásticas e visuais. 
7. Describir obxectivamente as formas tridimensionales, aplicando sistemas de 
representación e normalización. 
8. Recoñecer e ler imaxes, obras e obxectos da nosa contorna cotiá e o noso patrimonio 
cultural (obras de arte, deseño, multimedia, etc.).

Os contidos para o Cuarto curso de Educación Secundaria distribúense en doce Unidades 
Didácticas, organizadas en catro bloques temáticos.

A aprendizaxe debe ser froito dunha actividade por parte do estudante, baseada na 
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observación, o razoamento e a relación entre os coñecementos adquiridos, a análise e comprobación 
dos mesmos e o intercambio de puntos de vista.

A continuación, recóllense, por unidades didácticas, os criterios de avaliación así como os 
estándares de aprendizaxe de cada unha destas unidades. Expresase tamén, para cada ún dos 
estándares de aprendizaxe, o grao mínimo de consecución, en porcentaxe, para superar a materia.

Ud.D. 0: MATERIAIS E TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
- Recoñecer os diferentes medios de debuxo e pintura necesarios para traballar na aula. 
(10%).
- Distinguir as diferentes calidades expresivas de cada un destes materiais. (10%).
- Coñecer os soportes fundamentais para a aplicación das diferentes técnicas, así como os 
materiais complementarios que poden ser de utilidade en determinados momentos. (10%).
- Coñecer os materiais imprescindibles (escuadra, cartabón, regra e compás) para levar a 
cabo construcións xeométricas. (10%).
- Coñecer e valorar as técnicas e procedementos que fan posible a maior expresividade 
plástica en función dos resultados desexados e a súa intención comunicativa. (10%).
- Comprender a importancia de analizar con detenemento os elementos fundamentais dunha 
composición de forma previa á aplicación das diferentes técnicas ou procedementos. (10%).

TEMPORALIZACIÓN: 
No desenvolvemento deste capítulo introductorio, o alumno/a debe facer uso de todos os 
recursos e posibilidades que sobre materiais e utensilios de debuxo e pintura dispoña na aula 
de debuxo. No seu desenvolvemento deben empregarse, inicialmente, a modo de información
ao alumno/a, un máximo de 2 sesións; aínda que, ao longo do curso, será necesario recorrer 
a este capítulo para incidir sobre o desenvolvemento da técnica e procedemento máis 
adecuado para cada proposta exposta.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a atención na comprensión dos diferentes medios e técnicas de debuxo e pintura, 
así como as súas variadas calidades plásticas e expresivas. 
- Verificar o emprego dos conceptos aprendidos neste capítulo introductorio das prácticas 
propostas nas Ud.D. que se desenvolven neste curso. 
- Apreciar o interese mostrado por empregar os diferentes medios e técnicas en resultados 
creativos, expresivos e persoais.

BLOQUE 1. A EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ud.D. 1: A LINGUAXE DA IMAXE.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Valorar a importancia das distintas linguaxes na comunicación humana. (15%).
- Analizar as características e os ámbitos en que se desenvolven os diversos tipos de 
mensaxes que comunican as linguaxes visuais. (15%).
- Analizar e interpretar correctamente as imaxes provenientes da publicidade, a televisión, o 
cine ou unha simple fotografía. (15%).
- Extraer a xusta interpretación e desenvolver o sentido crítico ante os medios de 
comunicación. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Deben dedicarse 3 ou 4 sesións de traballo á súa consecución.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar o interese por comprender a finalidade presente nas imaxes que percibimos. 
- Analizar os elementos representativos e simbólicos dunha imaxe. 
- Identificar as diversas situacións nas que se fai necesario utilizar signos inequívocos. 
- Recoñecer e valorar a estrutura dunha imaxe, as súas calidades materiais (textura, cor, etc.)
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e estimar a curiosidade por analizar constantemente todo o que percibimos mediante os 
medios de comunicación na nosa vida diaria.

Ud.D. 2: O SIGNO NA COMUNICACIÓN VISUAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Recoñecer e valorar cada un dos elementos visuais signos, formas e texturas que ofrece a 
natureza e se dan nas manifestacións artísticas. (15%).
- Realizar composicións utilizando signos gráfico-plásticos como elementos base para 
producir volume. (15%).
- Saber apreciar as liñas de forza, ou liñas virtuais, que en toda composición impóñense en 
termos perceptivos no campo visual. (15%).
- Valorar que cada textura posúe un efecto expresivo e comunicativo propio que axuda a 
definir o significado dunha obra visual. (15%).

TEMPORALIZACIÓN:
Para asimilar estes conceptos e practicalos nas propostas, débense destinar ao seu 
desenvolvemento de 4 a 5 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar o interese por diferenciar os elementos básicos dos que nos valemos na expresión 
gráfica e plástica. 
- Estimar o gusto e o aprecio por levar a cabo obras nas que o punto e a liña conten con 
poder expresivo e comunicativo. 
- Seleccionar o tipo de liña e textura, adecuándoas á finalidade expresiva da representación 
gráfica. 
- Analizar e saber dar sentido ao sistema de liñas de forza (virtuais) que producen o equilibrio 
compositivo e fornecen á composición ou estrutura ou o seu carácter dinámico. 

Ud.D. 3: USO E EXPRESIVIDADE DA COR.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Comprender a natureza fundamental de cor e aprender as formas básicas de ordenación, 
tanto en dúas como en tres dimensións.  (15%).
- Apreciar a importancia das gamas tonales cálida e fría, recoñecendo os distintos valores 
expresivos e emocionais que levan. (15%).
- Valorar o compoñente simbólico das cores na Natureza e nas diferentes culturas. (15%).
- Aprender a empregar a cor de forma creativa mediante dúas técnicas: o uso de cores planas
e o golpe de cor. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
A programación desta Unidade Didáctica require de 5 a 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar o coñecemento e comprensión dos principais sistemas de ordenación da cor. 
- Apreciar o correcto uso das gamas tonales para a transmisión de determinadas mensaxes 
ou sensacións. 
- Valorar a comprensión dos distintos significados simbólicos que teñen as cores na nosa 
cultura e noutras diferentes. 
- Observar o emprego de recursos creativos na utilización da cor nas actividades da aula. 

Ud.D. 4: A PROPORCIÓN.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Relacionar a idea de beleza coa proporción. (12%).
- Interpretar o significado da razón entre dúas magnitudes en relación coa situación concreta 
na que se está utilizando. (12%).
- Valorar a utilidade práctica dos cálculos de proporcionalidade en distintas situacións da vida 
cotiá e doutros campos do coñecemento. (12%).
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- Aplicar a semellanza e as súas propiedades á análise de situacións xeométricas e á 
resolución de problemas, tanto no plano como no espazo. (12%).
- Establecer a escala adecuada para debuxar un obxecto nun formato de papel dado. (12%).

TEMPORALIZACIÓN: 
A explicación dos conceptos teóricos e a realización dos exercicios prácticos debe ocupar 
entre 5 e 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a idea de beleza coa de proporción; en aras de conseguir composicións que teñan 
como finalidade crear un efecto harmónico, como é o caso da sección áurea. 
- Saber utilizar con propiedade as escalas, en especial as normalizadas, que se atopan en 
escalímetros ou en diferentes conxuntos de escalas comerciais. 
- Valorar a realización de traballos que impliquen o saber elixir a escala máis apropiada en 
cada caso.

Ud.D. 5: A COMPOSICIÓN.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Comprender a importancia da composición e o equilibrio nas composicións artísticas de todo
tipo. (15%).
- Diferenciar os distintos tipos de formatos presentes nas obras artísticas, así como apreciar a
importancia de encaixar correctamente as figuras representadás no formato escollido. (15%).
- Comprender as leis fundamentais que rexen o equilibrio visual, tanto en 2D como en 3D, 
valorando a importancia das liñas virtuais. (15%).
- Reflexionar acerca dos diferentes ritmos visuais que podemos aplicar ás nosas 
composicións co fin de facelas dinámicas e orixinais. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para comprender correctamente os conceptos teóricos e poder practicalos nas láminas de 
exercicios precísanse 5 ó 6 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber aplicar os criterios básicos de composición, estudando as obras de forma previa á súa
realización. 
- Traballar con diversos tipos de formatos valorando as súas diversas calidades expresivas e 
funcionais, especialmente en relación coa paisaxe e o retrato. 
- Comprender a existencia de forzas visuais que xeran nas obras equilibrios ou desequilibrios,
estaticidad ou dinamismo, orixinalidade ou repetición, etc. 
- Diferenciar os distintos ritmos visuais e practicar o seu uso en composicións abstractas e 
figurativas.

Ud.D. 6: A LUZ NA PERCEPCIÓN DO VOLUME.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Relacionar as nocións de espazo e volume. (15%).
- Coñecer e analizar as posibles representacións dun volume sobre un plano. (15%).
- Profundizar na estructuración dun volume pola súa banda interna e externa. (15%).
- Debuxar, coa maior exactitude posible, obxectos extraídos dunha fotografía ou do natural 
debidamente iluminados, para que os efectos de luz e sombra poidan ser comprendidos na 
súa representación gráfica. (15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
En total, deben empregarse 7 ó 9 sesións para completar a Unidade, facendo unha análise 
profunda da técnica do claroscuro.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a comprensión da influencia que ten o estudo da luz nas obras artísticas. 
- Investigar e practicar coas técnicas do claroscuro, utilizando soportes de distinto ton e 
tamaño. 
- Practicar, sobre unha cartulina, diversos cortes e seguindo os criterios de modulación dunha 
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superficie dobrar as partes cortadas e posteriormente iluminalas, analizando o efecto obtido 
respecto dos valores de luz e sombra.

BLOQUE 2. DEBUXO TÉCNICO

Ud. D. 7: ANÁLISE DE FORMAS XEOMÉTRICAS. TANXENCIAS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Analizar os compoñentes xeométricos, tanto no contorno como na estrutura de figuras 
bidimensionales, tridimensionales e lineais. (20%).
- Apreciar a importancia que ten a xeometría das formas poligonais para o estudo e análise da
estrutura interna dos obxectos. (20%).
- Entender que o enlace de liñas consiste en saber aplicar con rigor os dous principios 
fundamentais que rexen as tanxencias. (20%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para o seu desenvolvemento deben dedicarse de 5 a 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar a destreza no manexo dos instrumentos de debuxo lineal e estimar a precisión das 
representacións gráficas. 
- Debuxar e resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento das 
construcións e trazados, así como o seu acabado e presentación. 
- Valorar a creatividade no deseño de grafismos publicitarios. 
- Deseñar obxectos de uso común nos que sexa preciso resolver problemas básicos de 
tanxencias. 

Ud.D. 8: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. SISTEMA DIÉDRICO.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Coñecer os fundamentos, xeneralidades e utilización dos principais sistemais de 
representación, diferenciando o sistema diédrico, como sistema de medida, dos sistemas 
perspectivos: axonométrico, cabaleira e cónico. (20%).
- Identificar os elementos estruturais e de forma que caracterizan a cada sistema de 
representación, facéndolles facilmente recoñecibles en cada finalidade pretendida. (20%).
- Representar correctamente as vistas ou proxeccións diédricas de sólidos sinxelos dados en 
perspectiva ou vistos ao natural. (20%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para comprender correctamente os conceptos teóricos e poder practicalos nas propostas 
expostas precísanse de 5 a 6 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Saber debuxar as vistas de sólidos dados no sistema axonométrico ou presentados ao 
natural. 
- Coñecer e poñer en práctica a norma UNE 1032-ISO 128 que fai universal e polo tanto 
posible a comprensión gráfica e obxectiva da forma e características dun obxecto calquera. 
- Saber deseñar un obxecto, representado mediante as súas vistas diédricas. 

Ud.D. 9: AXONOMETRÍAS CONVENCIONAIS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Desenvolver a visión espacial e a capacidade para saber ver, saber representar e saber 
expresar sobre o plano as formas tridimensionales, creando no mesmo a ilusión óptica dun 
espazo perspectivo. (20%).
- Saber representar estruturas isométricas de conxuntos con partes planas e partes curvas. 
(20%).
- Saber utilizar a perspectiva cabaleira, tanto a frontal como a planimétrica, como recurso 
gráfico de croquización para crear sensacións de volume, na representación de formas e 
modelos sinxelos. (20%). 
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TEMPORALIZACIÓN: 
A Unidade necesita un máximo de 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Verificar os conceptos e regras básicas que rexen as perspectivas axonométricas 
convencionais, na súa aplicación á representación gráfica das formas sobre o plano. 
- Valorar a elaboración de tipoloxías arquitectónicas orixinais coa axuda de redes isométricas.
- Valorar os debuxos elixindo a axonometría máis conveniente en cada caso de módulos e 
conxuntos sinxelos, a partir das vistas diédricas do corpo. 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DO DESEÑO

Ud. D. 10: MOVEMENTOS NO PLANO. COMPOSICIÓNS MODULARES.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Saber que os movementos no plano facilitan a representación das formas. (15%).
- Recoñecer a existencia de simetrías, tanto nas formas da natureza como nas obras 
proxectadas polo home. (15%).
- Saber deseñar secuencias rítmicas suxeitas a ordenacións baseadas en espazos 
planimétricos (redes triangulares regulares ou cadradas), incorporando a cor como factor de 
enriquecemento expresivo. (15%).
- Saber analizar nunha estrutura modular o módulo como xénese do deseño compositivo. 
(15%).

TEMPORALIZACIÓN: 
A Unidade Didáctica, estruturase para ser tratada nun mínimo de 6 sesións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar, no deseño de novas formas, a destreza na utilización dos movementos no plano: 
translacións, xiros e simetrías. 
- Saber deseñar, sobre redes poligonales, composicións modulares orixinais. 
- Comprender que a disposición do módulo basee crea imaxes rítmicas ao empregar distintas 
secuencias dunha mesma forma modular. 
- Precisión e limpeza no trazado, atendendo á complexidade e maior número, tanto de 
módulos como de secuencias. 

Ud.D. 11: PERSPECTIVA CÓNICA OU LIÑAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Analizar e coñecer os elementos e regras básicas que rexen na perspectiva cónica frontal e 
oblicua. (20%).
- Debuxar perspectivas cónicas, a partir de vistas diédricas, interpretando a posición do punto 
de vista e a situación do plano do cadro e do xeometral. (20%).
- Aprender a establecer as relacións espaciais das formas representadas sobre o plano, 
mediante a análise e comprensión das mesmas, utilizando para iso diferentes métodos e 
códigos gráficos para crear a sensación de profundidade. (20%).

TEMPORALIZACIÓN: 
Para completar os obxectivos deben empregarse, polo menos, 4 ou 5 sesións de traballo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar e definir a profundidade dos obxectos utilizando os puntos distancia e os puntos 
métricos para medir distancias na perspectiva. 
- Interese por representar perspectivas frontais de espazos interiores. 
- Valorar os debuxos en perspectiva cónica oblicua de conxuntos que representen paisaxes 
urbanas sinxelos, utilizando módulos simples. 
- Interese por transformar debuxos xeométricos en perspectivas, creando efectos plásticos e 
pictóricos. 
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Ud.D. 12: O TRIDIMENSIONAL E O ESPAZO.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Analizar as distintas intencións espaciais dunha imaxe. (20%).
- Definir e coñecer as características e posibilidades que encerran os cinco poliedros 
regulares ou sólidos Platónicos, así como os seus conxugados ou duais correspondentes. 
(20%).
- Coñecer a existencia dos poliedros Arquimedianos, valorando a obtención e utilidade de tres
deles (cuboctaedro, tetracaidecaedro e rombicuboctaedro), obtidos por truncamiento ou 
biselado do hexaedro e octaedro regular. (20%).

 
TEMPORALIZACIÓN: 
A completa adquisición destes coñecementos e o seu plasmación práctica nas propostas 
require de 6 a 8 sesións de traballo.

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Valorar o interese pola análise e a construción de maquetas en cartulina de diversos tipos de
cubertas laminares con desenvolvementos simples. 
- Saber determinar o desenvolvemento dos cinco poliédricos regulares, dalgúns 
semirregulares e das superficies de revolución básicas. 
- Recoñecer e valorar as inmensas posibilidades que ofrece o empaquetamento ou 
agregación dun ou varios poliedros arquimedianos no deseño arquitectónico. 
- Valorar o interese pola métrica e a construción de redes e mallas poliédricas. 

Os contidos da materia, de acordo co currículo da Educación Secundaria, establecense a 
partir da relación entre estes , os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Os tres 
colaboran na adquisición das competencias a desenvolver polo alumnado, sinaladas xunto aos 
obxectivos xerais da área. 
 A continuación desenvólvense os contidos para cada unha das Unidades Didácticas da 
asignatura.

Ud.D. 0: MATERIAIS E TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS.

CONTIDOS: 
- Os materiais para o debuxo artístico. 
- Instrumentos necesarios para o correcto trazado do debuxo xeométrico. 
- Materiais complementarios e soportes. 
- Técnicas plásticas paso a paso: lapis de grafito, sanguina e carboncillo (técnica mixta), lapis 
de cor, lapis acuarelables, ceras, rotuladores, tintas, témperas e collage.
esde os bosquexos previos ata o final.

COMPETENCIAS: 
- Valoración da importancia que, nun proxecto plástico, ten represéntación final correta e ben 
estruturada. 
- Liberdade e resolución na experimentación coas técnicas e materiais propostos, intentando 
atopar novas posibilidades. 
- Colaboración e responsabilidade cos traballos de grupo. 

BLOQUE 1. A EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ud.D. 1: A LINGUAXE DA IMAXE.
CONTIDOS: 
- A linguaxe visual. Interacción entre as distintas linguaxes. 
- As formas visuais: percepción e estrutura. 
- Os «mass media» ou medios de comunicación sociais. Lectura de imaxes. 
- Aproximación ás tecnoloxías multimedia. 
- A imaxe e a súa función sociocultural.
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COMPETENCIAS: 
- Capacidade de observación das imaxes da contorna, analizando a súa intencionalidade e 
desentrañando a un nivel suficiente os recursos psicolóxicos e gráficos utilizados nelas. 
- Curiosidade e interese por coñecer tecnoloxías da información e a comunicación. 
- Esmero na utilización do vocabulario adecuado nas exposicións orais e escritas. 

Ud.D. 2: O SIGNO NA COMUNICACIÓN VISUAL.

CONTIDOS: 
- O signo gráfico: significante e significado. 
- O punto, a liña e a mancha como elementos plásticos expresivos. 
- Expresividade e modulación da liña. Aplicacións na estrutura compositiva. 
- As texturas: táctiles e visuais, orgánicas e xeométricas, naturais e artificiais. Cualidades 
simbólicas das texturas. 

COMPETENCIAS: 
- Interese por desenvolver a capacidade de síntese na utilización dos diversos tipos de liñas e
capacidade de abstración na forma. 
- Disposición aberta a investigar con materiais e texturas pouco habituais. 
- Curiosidade pola utilización de técnicas básicas e pola experimentación doutras novas, 
superando as dificultades que poidan xurdir. 

Ud.D. 3: USO E EXPRESIVIDADE DA COR.

CONTIDOS: 
- Movemento e ordenación da cor, bi e tridimensionalmente. 
- Calidades básicas da cor: ton, luminosidade ou valor e saturación ou intensidade. 
- Harmonías e contrastes. 
- Características das gamas tonales. 
- O poder simbólico da cor. 
- Uso creativo da cor.

COMPETENCIAS: 
- Receptividade e sensibilización entre a cor na natureza e en ambientes urbanos. 
- Disposición a explorar as propias posibilidades artísticas e gusto por poñelas en práctica. 
- Aprecio do valor que ten a cor na comunicación visual. 
- Superación de estereotipos e convencionalismos referidos ao emprego da cor. 

Ud.D. 4: A PROPORCIÓN.

CONTIDOS: 
- A proporción en todos os campos. 
- Relacións de semellanza entre formas. 
- Escalas. Tipos normalizados. Escalas gráficas. 
- A proporción áurea ou divina. 
- A figura humana. Canon, norma ou medida. 
- As proporcións no rostro. 
- Os formatos como aplicación do concepto de proporcionalidade.

COMPETENCIAS: 
- Análise coidadosa e cauta das situacións numéricas antes de tomar decisións. 
- Sensibilidade e interese por coñecer e investigar o sentido estético da proporción na figura 
humana. 
- Predisposición e esmero para reproducir proporcionalmente imaxes estudando detidamente 
a súa escala.

Ud.D. 5: A COMPOSICIÓN.

CONTIDOS: 
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- A arte de compoñer. 
- Elementos da composición: as masas e as súas relacións, as liñas mestras, estatismo e 
dinamismo, etc. 
- Estrutura do campo visual: relación figura-fondo. 
- Formato e encaixe. 
- O ritmo na composición: repetición, alternancia, simetría, progresión, etc.
 
COMPETENCIAS: 
- Esmero en preparar adecuadamente unha determinada actividade plástica, planificando as 
súas fases e xustificando as técnicas e materiais de acordo co obxectivo a cumprir. 
- Valoración e respecto ás manifestacións artísticas da nosa Comunidade, como parte 
integrante dos bens culturais. 
- Disposición para colaborar na conservación, divulgación do patrimonio artístico. 

Ud.D. 6: A LUZ NA PERCEPCIÓN DO VOLUME.

CONTIDOS: 
- Espazo e volume. 
- Representación da realidade: convencional, simulada e espacial. 
- Efectos que orixinan simulación espacial sobre un plano. 
- Luces e sombras. Comportamento da luz sobre as formas. 
- A luz e o claroscuro. Entonación e axuste. 
- Uso creativo do contraste de luces e sombras.

COMPETENCIAS: 
- Curiosidade e apreciación por coñecer a dirección, natureza e, consecuentemente, a 
expresividade que produce a incidencia da luz sobre os corpos no mundo real e da arte. 
- Sensibilización ante o xogo dos valores tonais en elementos do noso entorno. 
- Curiosidade na experimentación con técnicas variadas para a obtención de volumes sobre 
soportes bidimensionais. 

BLOQUE 2. DEBUXO TÉCNICO

Ud.D. 7: ANÁLISE DAS FORMAS XEOMÉTRICAS. TANXENCIAS.

CONTIDOS: 
- Anagramas e deseños coas formas estruturais básicas. 
- Estrutura e posibilidades das formas poligonales regulares. Polígonos estrelados. 
- Tanxencias e enlaces. 
- Arcos de circunferencia tanxentes a dúas liñas. Enlace de puntos mediante arcos de 
circunferencia tanxentes entre si.

COMPETENCIAS: 
- Colaboración activa na correcta observación dos pasos a seguir no trazado de polígonos 
inscritos nunha circunferencia ou dados pola magnitude do seu lado. 
- Interese por unha correcta e adecuada terminación das propostas establecidas. 
- Tenacidade no trazado das formas, coidando o espesor das liñas solución. 

Ud.D. 8: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. SISTEMA DIÉDRICO.

CONTIDOS: 
- Representación obxectiva de sólidos. Aplicacións dos sistemas de representación. 
- Esquema conceptual dos diferentes sistemas de representación: sistemas de medida e 
sistemas perspectivos. 
- Proxeccións ou vistas diédricas de sólidos sinxelos: con caras planas e/ou partes curvas. 
- Representación diédrica e particularidades das formas cilíndricas.

COMPETENCIAS: 
- Recoñecemento do debuxo técnico como linguaxe universal de expresión do pensamento 
técnico. 
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- Interese pola exactitude e obxectividade na representación de corpos tridimensionais 
mediante as súas vistas diédricas no Sistema Europeo. 
- Valoración da finalidade obxectiva de proxeccións diédricas.

Ud.D. 9: AXONOMETRÍAS CONVENCIONAIS.

CONTIDOS: 
- Xénese das perspectivas axonométricas: axonometrías ortogonais e axonometría oblicua 
(perspectiva cabaleira). 
- Trazado de partes circulares na isométrica. 
- Representación, paso a paso, da perspectiva isométrica de corpos de revolución. 
- Representación, paso a paso, da perspectiva cabaleira frontal e da perspectiva cabaleira 
planimétrica.

COMPETENCIAS: 
- Gusto pola análise e a representación de obxectos reais tridimensionais. 
- Valoración da capacidade espacial para visualizar correctamente as formas tridimensionais. 
- Valoración da precisión, rigor e limpeza na realización dos trazados xeométricos e as 
representacións técnicas. 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DO DESEÑO

Ud.D. 10: MOVEMENTOS NO PLANO. COMPOSICIÓNS MODULARES.

CONTIDOS: 
- Movementos no plano: translación, xiro ou rotación e simetrías (axial e central). 
- Tipoloxías reticulares: redes básicas e redes semirregulares. 
- Revestimento do plano con módulos derivados. Movementos que xeran outro módulo 
adxunto. 
- Composicións modulares na arte.

COMPETENCIAS: 
- Valoración da capacidade ordeadora das formas modulares no plano. 
- Sensibilización ás posibilidades expresivas e de adosamento que ofrecen as tipoloxías 
reticulares en xeral. 
- Valoración da creatividade en busca de solucións orixinais e capacidade para estudar unha 
composición modular detidamente. 

Ud.D. 11: PERSPECTIVA CÓNICA OU LIÑAL.

CONTIDOS: 
- Fundamentos e elementos da perspectiva cónica ou lineal. 
- Perspectiva cónica frontal ou paralela. Pasos no trazado dunha caixa de perspectiva frontal. 
Método dos puntos distancia ou das diagonais. 
- Perspectiva cónica oblicua ou angular. Método dos puntos métricos.

COMPETENCIAS: 
- Recoñecemento da perspectiva cónica e as súas aplicacións na arquitectura, o deseño e a 
arte. 
- Predisposición a percibir os efectos da perspectiva en diversas manifestacións artísticas. 
- Disposición para a experimentación constante a partir dos conceptos plásticos propostos na 
simulación de efectos espaciais. 

Ud.D. 12: O TRIDIMENSIONAL E O ESPAZO.

CONTIDOS: 
- O tridimensional. Forma e resistencia. 
- As superficies poliédricas. 
- Características dos poliedros regulares e análises dos seus desenvolvementos. 
- Os poliedros semirregulares ou Arquimedianos. 
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- Empaquetamento ou agregacións de módulos poliédricos. 
- Superficies desenrrolables básicas na construción de maquetas arquitectónicas.

COMPETENCIAS: 
- Curiosidade para profundizar na análise dos distintos recursos plásticos para expresar 
efectos de volume.
- Esmero na aplicación do proceso de preparación dos exercicios propostos. 
- Valoración da importancia do correcto acabado dos traballos plásticos.
- Responsabilidade nas tarefas encomendadas a cada un nos traballos de grupo. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación do alumnado realizarase en base ós seguintes aspectos: traballo na aula, traballo 
ocasional na casa, carpeta na que se presentarán os traballos de cada avaliación que se compararán 
coas anteriores e probas colectivas e individuais nos casos no que o/a profesor/a o estime necesario.

O/a profesor/a realizará unha observación sistemática dos traballos efectuados polo alumnado. A
presentación realizarase nas carpetas e dito seguemento levarase a cabo mediante anotacións no 
transcurso das clases, tamén se avaliará a participación, no seu caso, nos diversos grupos de traballo, as
intervencións,  a recollida puntual das actividades realizadas, aportación do material nas clases e as 
probas colectivas ou individuais que o profesor  estime necesarios por necesidades específicas para o 
desenvolvemento da área.

O traballo persoal observarase por medio do traballo en clase e o traballo ocasional da casa para
completar o realizado na clase; a través deles, os alumnos irán completando a súa carpeta de traballos 
cos contidos da programación.

A avaliación final será producto da calificación do traballo persoal onde o alumnado amosa se ten
os recursos procedimentais necesarios, a consecución (ou non) duns contidos mínimos e a actitude que 
acada de cara a asignatura. De novo, apuntamos os aspectos que contemplamos anteriormente: Hábito 
de traballo e esforzo, capacidade de comprensión e razoamento lóxico e actitude cívica.

Teráse en conta cara á cualificación dos traballos que as entregas terán un prazo que se sinalará
ao inicio destes, de xeito que no caso de que sufriran retrasos, a cualificación refrexarao minorando a 
nota nun dez por cento por cada día de retraso respecto ao sinalado inicialmente.

A cualificación de cada traballo e/ou lámina valorarase de cero a dez, e refrexarase unha nota 
para cada unidade didáctica mediante a media aritmética das cualificacións correspondentes aos 
traballos desenvolvidos nela. A cualificación de cada bloque temático obterase do mesmo xeito mediante 
a media aritmética das cualificacións correspondentes aos temas dese bloque e a cualificación final 
obterase mediante a media aritmética das cualificacións dos bloques temáticos que compoñen a materia.

Cara a cualificación das probas, terán a mesma consideración que cada unha das láminas e dos 
traballos desenvolvidos polo alumno polo que se seguirá o mesmo criterio que coa cualificación destes.

Superarase a materia ao obter unha cualificación final de cinco ou superior en todos e cada un 
dos bloques temáticos que compoñen a materia.

RECUPERACIÓN EN 4º DE ESO

O alumnado de 4º da E.S.O. que non supere, ao obter unha cualificación inferior a cinco, un 
tema e/ou un bloque temático, deberá retomar, co obxectivo de completar e/ou corrixir, as láminas e/ou  
traballos desenvolvidos no transcurso do tema ou bloque temático suspenso. Así pois, o/a alumno/a 
realizará aquelas tarefas que lle sinale o/a profesor/a e corrixirá os erros observados.
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O obxectivo que se establece a nivel global a través deste sistema de recuperación é que o/a 
alumno/a da E.S.O. incremente o nivel das láminas que no seu día presentara e polo que non aprobara o
global das súas notas en conceptos, procedementos e actitudes respecto a asignatura (realizar o que 
quedara sen facer, rematalas, aportar datos que enriquezan dalgunha forma a súa presentación anterior, 
da que xa consta unha valoración do profesor, etc.) coa finalidade de observar esa superación que o/a 
alumno/a antes non manifestara.

É importante transmitirlle o/a alumno/a de xeito moi claro as tarefas concretas a realizar ou a 
corrixir polo profesor. Temos que ter en conta que a necesidade de recuperación debe garantir a 
consecución dos obxectivos mínimos deste último ciclo e deste 4º  curso da E.S.O. cun traballo do/a 
alumno/a avaliable e obxectivo, polo que se esixe un seguemento constante do alumno/a e a obriga da 
presentación de todos os traballos reclamados polo profesor.

Libro de texto recomendado no curso 2021-22 para 4º da E.S.O.:
 - Observar. Comprender. Expresar IV+.

Editorial Sandoval (Libro mais carpeta portaláminas). 
I.S.B.N. 978-84-947295-6-0.

Lembrarase ao alumnado a necesidade de traer sempre a clase o material de uso habitual 
ademais de todo aquel que o profesor lle propoña para cada día e evitar así un incorrecto   
funcionamento das clases. O incumprimento desta norma reflictiráse na cualificación do/s tema/s que se 
desenvolvesen cando se producira, na medida que se estableza polo profesor da materia e da que se 
informará ao alumnado ao comenzo do curso.

Difundirase, no seu caso, material de reforzo en función dos contidos da programación co uso de
fotocopias.

Neste apartado presentarase unha serie de materiais básicos que axuden o desenvolvemento 
dos contidos da área, excluíndo aqueles de uso corrente que non aportan ningunha novidade e xa se 
coñécen e se utilízan normalmente.

Os materiais, como xa viñemos comentando no caso de 3º da E.S.O., estructúranse en función 
de dúas grandes liñas: Materiais para aprender a mirar e materiais para aprender a expresarse.

Materiais para aprender a mirar: Son materiais destinados o desenvolvemento das actividades 
da observación, a través da percepción e a análise de aspectos plásticos e visuais da realidade.

- Obxectos de uso cotián: É conveniente ofrecer o alumnado a observación directa das 
cousas que compoñen o noso mundo da vida diaria e nas distintas épocas,... co fin de 
analiza-las súas calidades formais, funcionais e estéticas.
- Formas xeométricas e pezas industriais.
- Imaxes da publicidade, da televisión, do deseño gráfico e industrial, da historia da arte, do 
cómic, do vídeo e do cine.

Materiais para aprender a expresarse: Tódalas modalidades do trazado (liña e mancha) tanto no 
caso da cor como de branco e negro. Principalmente farán uso de materiais que dispoñan na casa e se 
requiren adquiri-los novos que sexa baixo o asesoramento do/a profesor/a: grafitos, cores pigmentas, 
tintas, ceras, témperas, rotuladores, pinturas de madeira, imaxes fotográficas de revistas que eles 
dispoñan na súa casa para que sexan tratadas por eles/as, etc.

Os materiais habituais de debuxo técnico: escadra, cartabón, regra de 30-50 cm., lápices de 
cores, rotuladores de punta fina negra e doutros grosores e cores, compás, adaptador, plantiñas, grafitos 
de debuxo técnico (brando 2B e duro 2H),…

Para o caso da interrupción da actividade lectiva presencial como consecuencia da situación 
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sanitaria, establecense unha serie de medidas que permitan seguir a desenvolver as actividades 
didácticas que desenvolve a programación das materias deste departamento.

Da experiencia do curso anterior, adoptamos unha serie de ferramentas que permitiron a 
implementación de medidas dirixidas a manter no posible a actividade “lectiva” a distancia.

Entroutras, a ferramenta “Cisco Webex” posta pola Consellería a disposición da comunidade 
escolar, permitiu manter de xeito regular o contacto co alumnado. Empregáronse tamén outras 
ferramentas doutras plataformas, como “Skype” ou “Zoom” en función da disponibilidade e/ou dos 
desexos do alumnado.

O correo electrónico foi outra ferramenta imprescindible para o mantemento da actividade 
lectiva, e através deste resolvéronse innumerables consultas e se levaron a cabo “correciós” case “á 
carta”.

Neste curso, coa finalidade de ordear todo este “entorno virtual” farase uso prioritario da “Aula
Virtual” do Centro.

A través desta Aula Virtual implementarase a comunicación co alumnado e paralelamente 
farase uso, de ser necesario, das ferramentas xa coñecidas como “Cisco Webex” ou da “GSuite” que 
permite o contacto e a comunicación dun xeito integral utilizando as feramentas que pón á nosa 
disposición, fundamentalmente “Clasroom” e “Meet”.

A vantaxe deste entorno é que todas estas aplicación son gratuitas e abonda con ter un 
correo de “Google”, polo que, iso sí, resulta imprescindible que todo o alumnado dispoña dunha conta
de correo Google. O Centro ven de facilitarlle a toda a comunidade educativa esta opción a través 
dun dominio propio polo que esa necesidade está xa cuberta.

Neste apartado compre sinalar que as maiores dificultades para levar a cabo este plan poden 
vir das “carencias” de certos alumnos que non dispoñen dos medios técnicos axeitados, polo que 
resulta imprescindible o labor titorial na deteción destas para tentar solventar estas dificultades nos 
casos que se precise.

Non podemos esquecer o tratamento á diversidade que debe producirse desde o momento en
que se detectan distintos niveis de coñecementos e actitudes entre alumnos. No entanto, a 
complexidade que leva desenvolver a atención a diversidade fai necesario que sexan os propios 
centros os encargados de regular esta situación, cada día máis frecuente. 

En todas as actividades propostas, a atención á diversidade está contemplada principalmente
nas actividades prácticas, as cales responden a tres niveis de dificultade: baixa (1), media (2) e alta 
(3), segundo os seguintes parámetros: 

-Nivel de dificultade 1: cando, con facilidade, o alumno/a pode resolver a actividade pondo 
interese na comprensión da proposta e tendo en conta os conceptos básicos establecidos en etapas 
anteriores. 

-Nivel de dificultade 2: cando o alumno/a poida desenvolver a actividade tendo en conta, 
unicamente, os conceptos estudados na Unidade Didáctica coa que estea traballando. 

-Nivel de dificultade 3: cando o alumno/a necesite manexar conceptos vistos noutras 
Unidades e ata necesite manexar varias fontes para resolver. 

Así mesmo, propoñense actividades de reforzo e de ampliación compatibles coas propostas 
incluídas no libro, de maneira que maticen as formulacións éstablecidas, facéndoos máis sinxelos ou 
máis complicados segundo os intereses e as necesidades. 

Xa que logo, o profesor/a pode elixir en todo momento as actividades máis adecuadas para 
cada alumno/a, grupo de alumnos ou situación particular da clase.

Prestaráse atención específica aos alumnos con diagnóstico TDA e/ou TDAH, dacordo co 
protocolo de tratamento destes alumnos.

O obxectivo no desenvolvemento da materia para estes alumnos, estará enfocado á procura 
de desenvolver o meirande grao de autonomía posible, así como perseguir a consecución das 
capacidades básicas sinaladas con carácter xeral para a materia.

Con estes obxectivos, empregaranse como estratexias habituais as seguintes:
- Flexibilización dos prazos de entrega dos traballos, de tal xeito que se poda complementar 

na casa a realización destes. Neste caso, o prazo das entregas poderase ampliar ata o de entrega do 
tema seguinte, xa que doutro xeito non parece posible que o alumno poda acadar o desenvolvemento
da materia que lle poda permitir a superación desta.
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- Redución, non significativa, do número de traballos a desenvolver en cada unidade 
didáctica. Como e lóxico, este procedemento aplicarase de xeito individualizado, indicándolle a cada 
alumno o alcance desta medida en cada un dos temas a desenvolver, sempre co obxectivo de que a 
adopción da medida non lle impida a superación da materia.

Na atención á diversidade convén intensificar a relación das actividades plástico-visuais con 
outras áreas, xa que a aprendizaxe a través das imaxes pode ser moi adecuado para moitos destes. 

Á hora de avaliar deberanse ter en conta os seguintes aspectos 
- Delimitación dos obxectivos específicos a avaliar. 
- Tipo e modo de recollida de información. 
- Forma de xerar criterios e xuízos. 
- Decisións ao redor de valorar a diversidade de capacidades de alumnos que integran o 

grupo e que, por unhas ou outras razóns, ofrece a realidade do aula. 
Con estas consideracións trátase, en definitiva, de reducir os desaxustes que se producen na 

formación dos adolescentes e de facer máis positiva e eficaz a acción do profesorado no exercicio da 
súa profesión.

O currículo mostra a presenza de «temas transversais», entendidos estes como un conxunto 
de contidos de gran importancia social que deben estar presentes en todo o proceso educativo, 
cooperando todas as áreas na súa trataamento. 

Enténdanse como temas transversais os seguintes: 
- Educación moral e cívica. 
- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos. 
- Educación ambiental. 
- Educación do consumidor. 
- Educación para a paz. 
- Educación viaria. 
A presenza destes temas oriéntase cara á educación de actitudes e a formación de valores. 
A súa relación coa materia pode condicionarse a: 
-Análise crítica das mensaxes publicitarias dirixidos ao consumidor: se pretende facer 

conscientes aos alumnos/as da influencia dos anuncios gráficos e dos «anuncios» publicitarios na 
creación de necesidades de consumo. 

-Estudo dos valores emotivos da cor e do uso adecuado do mesmo. 
-Análise crítica de valores estéticos na entorno natural e social e nas actitudes de respecto ao

medio ambiente. Inténtase promover a adquisición de hábitos respectuosos co medio ambiente en 
multitude de contidos e actividades ao longo de toda a etapa, fomentando o respecto aos seres vivos 
e concienciando aos alumnos de que todos somos responsables da contaminación ambiental e todos 
debemos colaborar na realización de medidás corretoras, especialmente a reciclaxe. 

-Análise crítica de deseños de todo tipo (gráfico, arquitectónico, urbanístico, etc.), 
considerando a adecuación dos mesmos ao consumidor, á saúde e ao medio ambiente. 

-Debate e traballos colectivos, nos que se busca o espírito cooperativo, o desenrrolo das 
capacidades de relación interpersoal e a contribución á toma de conciencia do enriquecemento que 
se produce coas achegas dos compañeiros. Foméntarase o desenvolvemento de actitudes abertas 
cara ás opiniones dos demais e de actitudes críticas ligadas ao rigor, a precisión e a orde na 
realización de tarefas como valores fundamentais dunha sociedade libre e democrática.

INDICADORES DE LOGRO

A avaliación do proceso de ensino e da práctica docente lévase a cabo de xeito permanente co 
desenvolvemento da programación didáctica. Con este obxectivo, analízanse os seguintes indicadores:

- Preguntas, dúbidas e intervencións dos alumnos no desenvolvemento dos contidos das 
diferentes unidades didácticas.
- Adecuación ou non das respostas ás preguntas formuladas directamente na clase.
- Resolución dos traballos, láminas e/ou exercicios prácticos plantexados ao longo do curso.
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- Resultados das diferentes probas desenvolvidas no curso.
- Resultados globais dos distintos grupos de alumnos para cada un dos bloques temáticos que 
desenvolven a materia.

Complementariamente e co fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso de ensino,
avaliaranse tamén alomenos os seguintes indicadores:

- Desenvolvemento na clase da programación. Farase se fose preciso un seguimento clase 
a clase.
- Relación entre os obxectivos e os contidos recollidos na presente programación.
- Adecuación de obxectivos e contidos ás necesidades reais observadas ao longo do proceso.
- Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais observadas no proceso de 
ensino.
- Análise dos resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos.
- Planificación das tarefas. Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. 
- Análise do ambiente de traballo e da participación. Implicación dos distintos membros.  
- Relación e implicación dos pais. Relación entre os alumnos e alumnas, e entre os alumnos e
alumnas e os profesores.

Neste curso temos previstas as seguintes actividades:

-Visita e desenvolvemento de actividades no “Centro Galego de Estampa Contemporánea” de 
Betanzos, dirixido a alumnos de 4º de Eso.

-Visita e desenvolvemento de actividades no “Centro de Cerámica do Castro” de Sada, dirixido a 
alumnos de 3º e 4º de Eso.

-Visitas e desenvolvemento de actividades dos distintos grupos e cursos adaptandose á oferta 
cultural da cidade por parte das institucións públicas e privadas, tendo en conta as oportunidades que se 
plantexen, incluíndo as doutros departamentos.

En concreto, poderánse desenvolver actividades nos seguintes centros:

-Fundación Barrié de la Maza.
-Fundación Caixa Galicia.
-Fundación Luis Seoane.
-Museo de Belas Artes.

Asimesmo, posibilitarase a participación en diferentes concursos dos que se vaia achegando 
información ó centro, en función do desenvolvemento xeral da presente programación didáctica.

A Orde de 25 de xaneiro de 2022 actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.

En consecuencia, compre establecer, no seu caso, as posibles modificacións nos sistemas de
avaliación descritos nesta programación para adaptalos aos requerimentos establecidos na citada 
Orde.

Da interpretación da citada norma non se deduce contradición co recollido na presente 
programación, polo que tanto a metodoloxía como os procedementos e criterios de avaliación xerais e
os particulares que se sinalan para cada nivel educativo considéranse en vigor e de aplicación tal 
como se recolle nesta programación didáctica.

Lembrase a este respecto o recollido na presente programación:
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“A cualificación de cada traballo e/ou lámina valorarase de cero a dez, e refrexarase unha nota 
para cada unidade didáctica mediante a media aritmética das cualificacións correspondentes aos 
traballos desenvolvidos nela. A cualificación de cada bloque temático obterase do mesmo xeito mediante 
a media aritmética das cualificacións correspondentes aos temas dese bloque e a cualificación final 
obterase mediante a media aritmética das cualificacións dos bloques temáticos que compoñen a materia.

Cara a cualificación das probas, terán a mesma consideración que cada unha das láminas e dos
traballos desenvolvidos polo alumno polo que se seguirá o mesmo criterio que coa cualificación destes.

Superarase a materia ao obter unha cualificación final de cinco ou superior en todos e cada un 
dos bloques temáticos que compoñen a materia”.

En calquera caso, posto que o recollido na Orde supón unha modificación nas datas previstas 
das avaliacións e de desenvolvemento do período de actividades lectivas, establécese un período 
comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final na ESO que se adicará a “actividades de apoio, 
reforzo, recuperación, ampliación e titoría”.

No caso particular do alumnado que non superase a materia, a programación establece 
respecto da recuperación:

“O alumnado que non supere, ao obter unha cualificación inferior a cinco, un tema e/ou un 
bloque temático, deberá retomar, co obxectivo de completar e/ou corrixir, as láminas e/ou  traballos 
desenvolvidos no transcurso do tema ou bloque temático suspenso. 

Así pois, o/a alumno/a realizará aquelas tarefas concretas que lle sinale o/a profesor/a e corrixirá
os erros observados”.

 No caso daqueles alumn@s que tivesen superada a materia como consecuencia da aplicación 
dos criterios recollidos nesta programación, aplicarase o mesmo procedemento que o que se establece 
para a recuperación no caso d@s alumn@s que non superasen a materia, pero enfocado á obtención 
dunha nota superior á que tivese obtido no período ordinario de desenvolvemento dos bloques temáticos 
en que se dividen estas materias. Con esta finalidade, e sempre que se estime convinte, poderánse 
establecer actividades prácticas de ampliación dos conceptos desenvoltos en cada unha das unidades 
didácticas dos cursos que se recollen na presente programación didáctica.
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