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A materia de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica pretende que o alumnado adquira o 
coñecemento e a aplicación dos recursos, as técnicas, os métodos e as aplicacións instrumentais 
que utilizaron e seguen utilizando os/as artistas ó longo da historia. 

 A materia tamén permite o desenvolvemento de competencias, en especial a de conciencia 
e expresións culturais, posto que o alumnado vai afondar e entender como se desenvolveron ó longo 
da historia os procesos e as técnicas que permitiron ós/ás artistas manifestar as vivencias de cada 
época nas obras de arte. Así mesmo, a materia vai desenvolver no alumnado a capacidade de 
aprender a aprender, xa que, por ser unha materia de carácter teórico-práctico, permite mellorar os 
coñecementos propios a partir da observación de producións de artistas e a comparación coas súas 
propias producións. 

 Un coñecemento exhaustivo das técnicas gráfico-plásticas tradicionais nos campos do 
debuxo, a pintura e o gravado, así como noutras técnicas mixtas e alternativas máis recentes, 
achégalles ós alumnoes e ás alumnas a capacidade de expresaren e desenvolveren as súas propias 
ideas e plasmalas, da forma máis adecuada posible, creando obras gráf icas tecnicamente 
adecuadas. Desde o coñecemento, o alumnado comunica a través da creación das súas propias 
imaxes e experimenta con materiais procurando solucións adecuadas ós seus obxectivos.  

 O desenvolvemento das capacidades creativas vaille permitir ó alumnado iniciarse no 
campo das artes gráficas, desenvolvendo un espírito crítico dentro do mundo da plástica. Ademais, 
a través dos coñecementos adquiridos, poderá apreciar cunha profundidade moito maior o valor do 
patrimonio artístico e, xa que logo, fomentar actitUd.D.es de respecto cara a este. 

  Esta materia estrutúrase en bloques: "Materiais", "Técnicas de debuxo", "Técnicas de 
pintura", "Técnicas de gravado e estampaxe" e "Técnicas mixtas e alternativas". 

 
 

  

 

Os alumnos han de contribuír, para adquirir e desenvolver as seguintes capacidades:  
 1- Coñecer os materiais e as técnicas de expresión grafico-plástica, analizando os seus 
fundamentos e o comportamento dos materiais nos seus respectivos soportes. 
 2- Coñecer e diferenciar os recursos expresivos e comunicativos que proporcionan as 
diversas técnicas. 
 3- Identif icar unhas técnicas determinadas, relacionándoas cuns estilos situados nun 
momento ou nunha cultura determinada. 
 4- Manexar os materiais oportunos no proceso de elaboración dunha obra, 
experimentando distintas posibilidades e combinacións. 
 5- Desenvolver a capacidade creativa e de expresión formal e plástica, seleccionando os 
procedementos máis adecuados á súa representación. 
 6- Analizar unha obra de arte, observando características e diferenzas inferidas das 
técnicas e modos de expresión empregados. 
 7- Interesarse polos novos medios de expresión e os valores plásticos nas tecnoloxías 
modernas, gozando coa súa utilización e valorando as súas posibilidades de face ó futuro. 

 8- Valorar o proceso creativo como un medio de expresión persoal e social, actuando de 
acordo coas posibilidades de relación que aporta o traballo en equipo. 
 9- Sensibilizarse ante o hacho estético na cultura, apreciando e respectando o valor das 
técnicas tradicionais e o sentido de novas técnicas nas diferentes tendencias e manifestacións 
artísticas. 
 10- Analizar as posibilidades descriptivas da cor no campo da representación 
bidimensional. 

OBXECTIVOS XERAIS 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 
2º BACHARELATO 
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 A competencia social e cívica desenvólvese mediante o traballo en equipo. A promoción 
de actitUd.D.es de respecto, tolerancia, cooperación e f lexibilidad contribúen á adquisición de 
habilidades sociais. Por outra banda, o traballo con ferramentas propias do debuxo técnico, que 
inducen ó pensamento creativo e á expresión de ideas proporciona experiencias directamente 
relacionadas coa diversidad de respostas ante un mesmo estímulo e a aceptación das diferenzas. 
 
 O sentido de iniciativa e espírito emprendedor do alumno debe buscar estratexias que lle 
permitan resolver os problemas suscitados nas actividades propostas enfrontándose a eles de 
forma autónoma e procurando aportar solucións positivas e creativas que permitan alcanzar os 
obxectivos previstos. 
 Para iso proponse a realización de diferentes experiencias compositivas, tendo en conta 
os conceptos específicos que se estUd.D.an nesta materia, que posibilitan e fomentan a 
autonomía e iniciativa persoal na toma de decisións. 
 
 A competencia de comunicación lingüística poténciase mediante o emprego das técnicas 
de debuxo e pintura. Ao ser formas de expresión gráfica e visual, dotadas dunha expresividade e 
linguaxe específicas, na comunicación lingüística pode ter un papel complementario, tendente a 
reforzala coa achega de elementos, que dado o seu carácter universal, poden facer o discurso 
moito máis efectivo. A través dos textos tratados e intercambios comunicativos xerados no aula, 
das exposicións e explicacións pertinentes e do vocabulario específico do tema, así como da 
argumentación sobre as solucións aportadas colabórase no desenvolvemento desta competencia. 
 
 A conciencia e expresións culturais do alumnado desenvólvese cando este aprende a 
comprender e valorar as teorías básicas e fundamentais nas que se fundamentan as técnicas para 
analizar e resolver problemas de representación e composición gráfica, e, tamén, a apreciar os 
valores estéticos e culturais das producións artísticas, por exemplo, en motivos decorativos e 
ornamentais. 
 

 A competencia para aprender a aprender adquírese posibilitando e fomentando a reflexión 
dos procesos creativos mediante a observación de formas plásticas da contorna e a valoración da 
súa organización interna. Nas actividades propostas na materia, trabállanse habilidades, de 
acordo cos obxectivos das propias unidades, que permiten que o alumno sexa capaz de aprender 
de forma autónoma, que tome conciencia das propias capacidades e recursos, así como a 
aceptación dos propios erros como instrumento de mellora. 
 
 O tema da representación gráfica e composición de formas plásticas está moi relacionado 
co desenvolvemento da competencia matemática, pois conleva a utilización de ferramentas de 
pensamento e recursos propios da matemática, por exemplo, coas relacións métricas na 
representación dos obxectos e os lugares xeométricos. Ademais, utilízanse diferentes unidades de 
medida (milímetros, metros, etc.) e estúdanse trazados e construcións xeométricas que tamén 
desenvolven a competencia matemática. 
 
 A utilización de procedementos relacionados co método científico nas actividades 
propostas nestas materias, tales como a observación de formas plásticas da contorna e a 
valoración da súa organización interna, o descubrimento e emprego da xeometría (construcións 
xeométricas variadas) para a configuración de formas compostas participan dos valores do 
método científico e colaboran na adquisición da competencia en cultura científica e tecnolóxica. 
 
 No momento en que vivimos é imprescindible utilizar a linguaxe dixital para debuxar, e que 
o alumnado adquira a maior destreza posible na utilización das tecnoloxías da información e a 
comunicación como instrumento de traballo. Por todo iso, recoméndase e aconsella o uso de 
recursos tecnolóxicos específicos, feito este, que ademais de supoñer unha ferramenta potente 
para debuxar colabora e participa na adquisición e mellora da competencia dixital. 
 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS CLAVE 
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Na metodoloxía que se pon en práctica na aula concrétase todo un conxunto de decisións, 

algunhas previas á súa realización, outras condicionadas polas necesidades do momento. No caso 
de 1º de Bacharelato a explicación de cada un dos exercicios desembocará sempre na realización 
de láminas para poñer en práctica non só a realización dos exercicios explicados, senón tamén a 
súa aplicación en diferentes materias como o deseño, a construcción de diferentes obxectos, etc. 
onde son importantes, non só as construccións xeométricas, senón tamén a presentación. 

 

 
 A consecución das capacidades, que os obxectivos xerais perseguen, deben expresarse en 
forma de contidos que posibiliten o seu desenvolvemento e posterior aplicación dentro do sistema 
educativo. Será o profesor e o equipo docente de cada centro os que se encarguen de darlles 
concreción ós enunciados xerais que propoñen os contidos. Estes bloques estructuráronse de forma 
que se correspondan cos obxectivos xerais. 
 
 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 gró mínimo de consecución, en porcentaxe, para superar a materia.  
  
 A base da construción da disciplina está constituida polos seguintes bloques temáticos:  

 - Bloque 1. Materiais. 
 - Bloque 2. Técnicas de debuxo. 
 - Bloque 3. Técnicas de pintura. 
 - Bloque 4. Técnicas de gravado e estampaxe. 
 - Bloque 5. Técnicas mixtas e alternativas. 
 

 
BLOQUE I: MATERIAIS 

 
Ud.D. 1 : SOPORTES, PIGMENTOS, AGLUTINANTES E DILUENTES. 

CRITERIOS DE AVALIACIóN: 

 - Seleccionar información a través de diferentes fontes, incluídas as tecnoloxías da 
 información e da comunicación, acerca da evolución dos materiais e a súa 
 aplicación ó longo da historia, co fin de distinguir e relacionar os materiais e os 
 instrumentos utilizados nas técnicas gráfico-plásticas. 

         
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Coñece os materiais, o tipo de soporte, os pigmentos, os aglutinantes e os diluentes 
utilizados nas técnicas gráfico-plásticas. (15%). 
- Narra a evolución histórica dos materiais e a súa adaptación ó longo da historia. (15%).  
- Relaciona os materiais, o tipo de soporte, os pigmentos, os aglutinantes e os diluentes 
máis adecuados a cada técnica gráfico-plástica. (15%). 
- Coñece e utiliza con propiedade, de forma oral e escrita, a terminoloxía propia das 
técnicas. (15%). 
 

INDICADORES DE LOGRO: 
- Fai un emprego adecuado dos instrumentos e materiais de debuxo. 
- Conserva os instrumentos en bo estado xeral e en especial de limpeza. 
- Fai un uso correcto do cartabón e da escadra para o trazado de paralelas, 
perpendiculares e ángulos. 

TEMPORALIZACIóN: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

METODOLOXÍA 
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Deberanse desenvolver os contidos en 1 sesión. 
 
Ud.D. 2 :  TÉCNICAS SÓLIDAS; AUGA E ACEITE. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Comparar as propiedades físicas e químicas dos materiais e a súa interacción.  
  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Coñece as propiedades físicas e químicas dos materiais e a súa interacción. (30%). 
- Razoa a elección dos materiais cos que se vai traballar na aplicación de cada técnica, 
tendo en conta as propiedades físicas e químicas. (30%). 

  
 TEMPORALIZACIóN: 
 Deberanse desenvolver os contidos en 3 ou 4 sesións, engadindo 1 mais para 
 desenvolver algún exercicio práctico. 

   
 BLOQUE II: TÉCNICAS DE DEBUXO. 
 
  Ud.D.3 : MATERIAIS, UTENSILIOS E SOPORTES. USO DE TERMINOLOXÍA 
 ESPECÍFICA. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Identif icar e aplicar, de maneira apropiada, as técnicas secas e húmidas aplicadas ó 
debuxo, apreciando a importancia que tivo e ten o debuxo para a produción de obras 
artísticas ó longo da historia. 

   
  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
  - Describe as técnicas de debuxo. (12%). 
  - Identif ica e manexa os materiais utilizados nas técnicas do debuxo, tanto secas como  
  húmidas. (12%). 
  - Planif ica o proceso de realización dun debuxo definindo os materiais, os procedementos 
  e as súas fases. (12%). 
  - Produce obras propias utilizando técnicas de debuxo secas e húmidas. (12%). 
  - Recoñece e valora as técnicas de debuxo en obras de arte. (12%). 

  
 TEMPORALIZACIóN: 
 Deberanse desenvolver os contidos en 2 sesións, ademais de 1 para  desenvolver 
 algún exercicio práctico. 

 
 Ud.D. 4 : TÉCNICAS SECAS: CARBóN, LAPIS DE GRAFITO, COMPOSTOS, GRAXOS E 
 DE COR. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Identif icar e aplicar, de maneira apropiada, as técnicas secas aplicadas ó debuxo, 
apreciando a importancia que tivo e ten o debuxo para a produción de obras artísticas ó 
longo da historia.. 
     

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 - Describe as técnicas de debuxo. (12%). 

  - Identif ica e manexa os materiais utilizados nas técnicas do debuxo, tanto secas como  
  húmidas. (12%). 
  - Planif ica o proceso de realización dun debuxo definindo os materiais, os procedementos 
  e as súas fases. (12%). 
  - Produce obras propias utilizando técnicas de debuxo secas e húmidas. (12%). 

 - Recoñece e valora as técnicas de debuxo en obras de arte. (12%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
 Deberanse desenvolver os contidos en 3 ou 4 sesións, engadindo 3 ou 4 mais para 
 desenvolver exercicios prácticos. 
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Ud.D. 5 : TÉCNICAS HÚMIDAS: A TINTA E AS SÚAS FERRAMENTAS. 
  
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Identif icar e aplicar, de maneira apropiada, as técnicas secas aplicadas ó debuxo, 
apreciando a importancia que tivo e ten o debuxo para a produción de obras artísticas ó 
longo da historia. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 - Describe as técnicas de debuxo. (12%). 

  - Identif ica e manexa os materiais utilizados nas técnicas do debuxo, tanto secas como  
  húmidas. (12%). 
  - Planif ica o proceso de realización dun debuxo definindo os materiais, os procedementos 
  e as súas fases. (12%). 
  - Produce obras propias utilizando técnicas de debuxo secas e húmidas. (12%). 

 - Recoñece e valora as técnicas de debuxo en obras de arte. (12%). 
 
 TEMPORALIZACIóN: 
 - Deberanse desenvolver os contidos en 5 ou 6 sesións, engadindo 4 ou 5 mais para 
 desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

 
Ud.D. 6 : APLICACIÓN DAS TÉCNICAS PROPIAS DO DEBUXO NA REALIZACIÓN DE 
TRABALLOS. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Identif icar e aplicar, de maneira apropiada, as técnicas secas aplicadas ó debuxo, 
apreciando a importancia que tivo e ten o debuxo para a produción de obras artísticas ó 
longo da historia. 

     
  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 - Describe as técnicas de debuxo. (12%). 
  - Identif ica e manexa os materiais utilizados nas técnicas do debuxo, tanto secas como  
  húmidas. (12%). 
  - Planif ica o proceso de realización dun debuxo definindo os materiais, os procedementos 
  e as súas fases. (12%). 

- Produce obras propias utilizando técnicas de debuxo secas e húmidas. (12%). 
- Recoñece e valora as técnicas de debuxo en obras de arte. (12%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
 Deberanse desenvolver os contidos en 4 ou 5 sesións, engadindo 3 ou 4 mais para 
 desenvolver os exercicios prácticos propostos. 
 
 BLOQUE III: TÉCNICAS DE PINTURA. 

 
Ud.D. 7 : TÉCNICAS SÓLIDAS: PASTEL. APLICACIÓN PRÁCTICA NA REALIZACIÓN 
DE TRABALLOS. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Coñecer as técnicas de pintura e os materiais utilizados en cada unha ó longo da 
historia. 
     

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
  - Describe as técnicas sólidas de pintura. (20%). 
  - Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
  técnica pictórica sólida. (20%). 
  - Distingue e describe, de forma oral e escrita, a técnica e os materiais utilizados en obras 
  pictóricas de diferentes épocas artísticas, así como nas producións propias. (20%). 

 
 TEMPORALIZACIóN: 
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 Deberanse desenvolver os contidos en 4 ou 5 sesións, engadindo 3 ou  4 mais para 
 desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

 
Ud.D. 8 : TÉCNICAS Á AUGA: ACUARELA, TÉMPERA E ACRÍLICO. APLICACIÓN 
PRÁCTICA NA REALIZACIÓN DE TRABALOS. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Elixir e aplicar correctamente os materiais e instrumentos propios das técnicas pictóricas 
na produción de traballos persoais con técnicas á auga. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
  - Realiza composicións escollendo e utilizando as técnicas á auga que resulten máis  
  apropiadas para o proxecto en función a intencións expresivas e comunicativas. (30%). 

- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica á auga. (30%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
 Debense desenvolver os contidos en 5 ou 6 sesións, engadindo 3 ou 4 mais para 
 desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

 
 Ud.D. 9 : TÉCNICAS Ó ACEITE: ÓLEOS. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Elixir e aplicar correctamente os materiais e instrumentos propios das técnicas pictóricas 
na produción de traballos persoais con técnicas sólidas e oleosas.  
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Realiza composicións escollendo e utilizando as técnicas sólidas e oleosas que resulten 
máis apropiadas para o proxecto en función a intencións expresivas e comunicativas. 
(30%). 
- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica con óleo. (30%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
 Deberanse desenvolver os contidos en 3 ou 4 sesións, engadindo 2 ou 3 mais para 
 desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

 
Ud.D. 10 : APROXIMACIÓN A OUTRAS TÉCNICAS TRADICIONAIS: ENCÁUSTICA, 
TÉMPERA E FRESCO. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Elixir e aplicar correctamente os materiais e instrumentos propios das técnicas pictóricas 
na produción de traballos persoais con técnicas tradicionais e mixtas. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
  - Realiza composicións escollendo e utilizando as técnicas tradicionais que resulten máis 
  apropiadas para o proxecto en función a intencións expresivas e comunicativas. (30%).  

- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica tradicional. (30%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
 Debense desenvolver os contidos en 3 ou 4 sesións, engadindo 2 ou 3 mais para 
 desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

 
 BLOQUE IV: TÉCNICAS DE GRAVADO E ESTAMPAXE. 

 
 Ud.D. 11 : MATERIAIS, UTENSILIOS, MAQUINARIA E SOPORTES. UTILIZACIÓN DA 
 TERMINOLOXÍA ESPECÍFICA. 
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CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Coñecer os termos relacionados coas técnicas do gravado. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Describe as técnicas de gravado e estampaxe. (30%). 
- Def ine con propiedade, de forma oral e escrita, os termos propios das técnicas de 
gravado. (30%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
Debense desenvolver os contidos en 2 ou 3 sesións. 
 
Ud.D. 12 : PROCESOS DE ESTAMPAXE ÚNICA: MONOTIPIA. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
-  Identif icar as fases na produción de gravados e estampaxes. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Describe as fases de produción e de gravados e estampados. (30%). 
- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica de estampaxe. (30%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
Debense desenvolver os contidos en 2 ou 3 sesións, engadindo 2 ou 3 mais para 
desenvolver os exercicios prácticos propostos. 
 
Ud.D. 13 : GRAVADO EN RELEVO: LINóLEO E XILOGRAFÍA. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Elaborar producións propias utilizando técnicas non tóxicas de gravado e estampaxe 
variadas. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Experimenta con técnicas de gravado e estampaxe non tóxicas, utilizando 
adecuadamente os materiais. (30%). 
- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica de gravado en relevo. (30%). 
 
 TEMPORALIZACIóN: 
Debense desenvolver os contidos en 2 ou 3 sesións, engadindo 3 ou 4 mais para 
desenvolver os exercicios prácticos propostos. 
 
Ud.D. 14 : GRAVADO EN OCO: CALCOGRAFÍA. TÉCNICAS DIRECTAS E 

 INDIRECTAS. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Elaborar producións propias utilizando técnicas non tóxicas de gravado e estampaxe 
variadas. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Experimenta con técnicas de gravado e estampaxe non tóxicas, utilizando 
adecuadamente os materiais. (30%). 
- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica de gravado en oco. (30%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
 Debense desenvolver os contidos en 4 ou 5 sesións, engadindo 3 ou 4 mais para 
 desenvolver os exercicios prácticos propostos. 
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Ud.D. 15 : ESTAMPAXE PLANA: SERIGRAFÍA E PLANOGRAFÍA (LITOGRAFÍA E 
 MÉTODO PERMEOGRÁFICO) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Elaborar producións propias utilizando técnicas non tóxicas de gravado e estampaxe 
variadas. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Experimenta con técnicas de gravado e estampaxe non tóxicas, utilizando 
adecuadamente os materiais. (30%). 
- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica de estampaxe plana. (30%). 
 

 TEMPORALIZACIóN: 
Debense desenvolver os contidos en 4 ou 5 sesións, engadindo 5 ou 6 mais para 
desenvolver os exercicios prácticos propostos. 
 
Ud.D. 16 : OUTROS MÉTODOS DE REPRODUCIÓN: OFFSET, MÉTODO 

 ELECTRÓNICO E COPY ART. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Elaborar producións propias utilizando técnicas non tóxicas de gravado e estampaxe 
variadas. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Experimenta con técnicas de gravado e estampaxe non tóxicas, utilizando 
adecuadamente os materiais. 
- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e os instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica á auga. (30%). 
 
 TEMPORALIZACIóN: 
Debense desenvolver os contidos en 3 ou 4 sesións, engadindo 5 ou 6 mais para 
desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

 
Ud.D. 17 : APLICACIÓN DAS TÉCNICAS DE GRAVADO E ESTAMPAXE MÁIS 

 SINXELAS NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Investigar e expor acerca da evolución das técnicas de gravado e estampaxe utilizadas 
na historia. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Recoñece e describe as técnicas de gravado e estampaxe na observación de obras. 
(30%). 
- Explica a evolución das técnicas de gravado e estampaxe ó longo da historia. (30%). 
 
 TEMPORALIZACIóN: 
Debense desenvolver os contidos en 4 ou 5 sesións, engadindo 6 ou 7 mais para 
desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

 
 BLOQUE V: TÉCNICAS MIXTAS E ALTERNATIVAS. 
 
 Ud.D. 18 : TÉCNICAS NO PROCESO ARTÍSTICO-CULTURAL: ESTUDO DA 
 EVOLUCIÓN DAS TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS A TRAVÉS DA HISTORIA DA 
 ARTE. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIóN: 
- Experimentar con técnicas mixtas e alternativas diferentes formas de expresión artística, 
expresando ideas e emocións a través de técnicas alternativas.  
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- Recoñecer outras técnicas grafico-plásticas distintas ás tradicionais. 
 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Describe a técnica da colaxe e aplícaa na elaboración de traballos propostos polo 
profesor ou a profesora. (12%). 
- Utiliza materiais reciclados para producir obras novas cun sentido diferente para o que 
foron confeccionados. (12%). 
- Representa a través de TIC instalacións de carácter artístico. (12%). 
- Investiga e aprende técnicas alternativas, utilizando TIC. (12%). 
- Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e 
expresarse en relación ás linguaxes gráfico-plásticas. (12%). 
 
TEMPORALIZACIóN: 
Debense desenvolver os contidos en 3 ou 4 sesións, engadindo 2 ou 3 mais para 
desenvolver os exercicios prácticos propostos. 

  

     
BLOQUE I: MATERIAIS 

 
  Ud.D. 1 : SOPORTES, PIGMENTOS, AGLUTINANTES E DILUENTES. 

 
CONTIDOS: 
- Análise dos compoñentes propios dos diferentes materiais que integran as técnicas 
gráf ico-plásticas. 
- Análise da influencia dos distintos materiais nas diversas técnicas. 
- Evolución dos materiais e das técnicas ó longo da historia. 

 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Recoller e analizar información acerca dos distintos soportes e as técnicas que os 
empregan. 
- Recoller e analizar información acerca dos aglutinantes e os diluintes nas distintas 
técnicas. 
 

 UD.D. 2 :  TÉCNICAS SÓLIDAS; AUGA E ACEITE. 
 
 CONTIDOS: 
 - Fundamentos das diversas técnicas. 

- Materiais e o seu empregoen cada unha das técnicas. Diferenzas entre soportes. 
- Valoración obxectiva das posibilidades plásticas destas técnicas. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 

  - Análise e comentarios sobre obras de distintas épocas que empreguen total ou  
  parcialmente estas técnicas. 
  - Realización de exercicios para adquirir expresividade e soltura no manexo destas  
  técnicas. 
  - Experimentación con soportes diversos. 
  - Análise sobre o traballo teórico dun artista, analizando estas técnicas e as ferramentas, 
  procedementos e grafismos empregados. 
   

 BLOQUE II: TÉCNICAS DE DEBUXO. 
 
  Ud.D. 3 : MATERIAIS, UTENSILIOS E SOPORTES. USO DE TERMINOLOXÍA 
 ESPECÍFICA. 
 
 CONTIDOS: 

- A proporción. Semellanza entre figuras. 
 - Escalas. Tipos de escalas: de ampliación, natural e de redución. Escala intermedia.   

CONTIDOS E INDICADORES DE LOGRO POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
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 - Escalas gráficas: escalas volantes e triángulo universal de escalas. 
  

INDICADORES DE LOGRO: 
- Aprende a construír unha escala e a aplicala na construcción dunha figura. 
- Deduce as medidas reais dun obxecto representado a escala. 
- Construír diferentes escalas de redución e ampliación e as aplica a exercicios concretos.  
     

  UD.D. 4 : TÉCNICAS SECAS: CARBÓN, LAPIS DE GRAFITO, COMPOSTOS, GRAXOS 
  E DE COR. 

  
CONTIDOS: 
- Orixe das principais técnicas secas (grafitos, lápices compostos e de cores).  
- Fundamentos materiais que as identifican. 
- Usos e funcións no campo expresivo. 
  
INDICADORES DE LOGRO: 
- EstUd.D.o das diferentes aplicacións dos grafitos, carboncillos, etc... 
- Análise de obras realizadas con técnicas secas. 
- Debuxos experimentais ou definitivos co soporte. Técnicas e metodoloxía màs apropiada 
ós útiles de debuxo. 
 
UD.D. 5 : TÉCNICAS HÚMIDAS: A TINTA E AS SÚAS FERRAMENTAS. 
  
CONTIDOS: 
- Valoración das posibilidades plásticas. 
- Fundamento das técnicas húmidas e mixtas: pinturas ó auga e ó alcohol, rotuladores, 
estilógrafos. Diferenzas entre soportes. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Análise e comentarios sobre obras de distintas épocas que traten total ou parcialmente 
as técnicas. 
- Realización de exercicios para adquirir expresividade e soltura no manexo das distintas 
técnicas. 
- Experimentación con materiais e técnicas diversas. 
- Análise individual e/ou colectiva de diversas obras de arte. 
- Traballo teórico dun artista, analizando as súas técnicas, ferramentas, procedementos, 
graf ismos.  

 
UD.D. 6 : APLICACIÓN DAS TÉCNICAS PROPIAS DO DEBUXO NA REALIZACIÓN DE 
TRABALLOS. 
 
 CONTIDOS: 

 -Movementos no plano: definición; traslación, xiro; simetría axial e radial. 
-Movementos directos e inversos. Homotecia: definición e propiedades. Trazado 
de f iguras homotéticas. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Resolve exercicios de transformacións geométricas por traslación, xiro e homotecia. 
- Determina solucións a problemas xeométricos no plano e no espazo.  

 
 BLOQUE III: TÉCNICAS DE PINTURA. 

 
UD.D. 7 : TÉCNICAS SÓLIDAS: PASTEL. APLICACIÓN PRÁCTICA NA REALIZACIÓN 
DE TRABALLOS. 
 
CONTIDOS: 
- Análise dos materiais que interveñen. 
- Coñecemento das características básicas desta técnica. 
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INDICADORES DE LOGRO: 
- Aplicación práctica da técnica sobre diversos soportes. 
- Análise de obras representativas desta técnica de diversas tendencias estéticas ó longo 
da historia. 

 
UD.D. 8 : TÉCNICAS Á AUGA: ACUARELA, TÉMPERA E ACRÍLICO. APLICACIÓN 
PRÁCTICA NA REALIZACIÓN DE TRABALOS. 
 
CONTIDOS: 
- EstUd.D.os de pigmentos, aglutinantes e disolventes en cada unha das técnicas.  
- As técnicas ó auga: a acuarela como pintura transparente e a témpera e o acrílico como 
opacas. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Análise de pinturas realizadas con técnicas ó auga de épocas e autores diversos.  
- Aplicación das técnicas ó auga. EstUd.D.o de soportes. 
- Tensado de soportes (papel). 
- Realización de traballos con acuarela. 
- Experimentación con cores de témpera, mediante tintas planas.  
 

  UD.D. 9 : TÉCNICAS Ó ACEITE: ÓLEOS. 
 
CONTIDOS: 
- Análise dos diversos materiais. 
- Coñecemento das características básicas destas técnicas. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Utilización de óleos na consecución de veladuras, empastes, etc... 
- Aplicación da técnica do óleo. 
- Análise polo miudo de cadros e obras representativas de tendencias estéticas de todos 
os séculos. 
 
UD.D. 10 : APROXIMACIÓN A OUTRAS TÉCNICAS TRADICIONAIS: ENCÁUSTICA, 
TÉMPERA E FRESCO. 
 
CONTIDOS: 
- Análise das técnicas. 
- Coñecemento das características básicas e dos materiais empregados nestas técnicas. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Utilización dos encaustos. 
- Utilización de témperas sobre diferentes soportes na resolución de obras.  
- Análise polo miudo de cadros e obras representativas de cada unha das técnicas 
estudadas en todos os séculos.  
 

 BLOQUE IV: TÉCNICAS DE GRAVADO E ESTAMPAXE. 
 

 UD.D. 11 : MATERIAIS, UTENSILIOS, MAQUINARIA E SOPORTES. UTILIZACIÓN DA 
 TERMINOLOXÍA ESPECÍFICA. 

 
CONTIDOS: 
- A técnica de monoimpresión. 

 - Formación de matrices por superposición. 
 - O gofrado. 
 - A monoimpresión en matriz plano. 
 - A monoimpresión por transposición de collages impresos. 

 
INDICADORES DE LOGRO: 
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- Elaboración de todo o proceso de traballo gráfico ata chegar ó seu resultado. 
- Estudo das formas e as cores nas estampacións. 
- Análise e utilización dos procedementos de estampación, baseados na dilución de cores, 
en empastes semisólidos, en arrastrado da materia, en texturización e improntas varias. 
- Elaboración de composicións creativas, non figurativas das que a impresión dependerá 
da maior ou menor acentuación do relevo. 
- Aplicación na preparación da matriz, de medios directos por adición de cores e indirectos 
por eliminación de material. 
- Estampación gofrada. 
 

  UD.D. 12 : PROCESOS DE ESTAMPAXE ÚNICA: MONOTIPIA. 
 
CONTIDOS: 
- Materiais e utensilios dos procesos de estampaxe. 
- Maquinaria específica e soportes.  
- Procesos técnicos de estampaxe. 
- Utilización da terminoloxía específica. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Coñecer os termos relacionados coas técnicas de estampaxe. 
- Identif icar as fases na produción de gravados e estampaxes. 
- Elaborar producións propias utilizando técnicas non tóxicas de gravado e estampaxe. 
- Investigar e expor acerca da evolución das técnicas de gravado e estampaxe utilizadas 
na historia. 
 
Ud.D. 13 : GRAVADO EN RELEVO: LINóLEO E XILOGRAFÍA. 

   
CONTIDOS: 
- Os trazos incisivos con todo tipo de variacións lineales e texturales, paralelismos e 

 entrecruzamentos , diferentes grosores e profundizacións, masa en branco e negro, 
 puntillismo e luces. 
 - O coñecemento da tirada. 
 - O coñecemento sobre o comportamento das tintas e os compoñentes modificadores da 
 sua viscosidade, así como os diferentes papeis de estampación. 
 - O concepto de presión mecánica. 

 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Análise e utilización dos procedementos de estampación, baseados nas incisións no 
linóleo. 
- Aplicación na preparación da matriz, mediante incisións con diferentes formas e ángulos 
de corte. A profundidade da talla será suficiente para que, ó entintar co rodillo, non se 
manche o fondo rebaixado. 
- Estampación en negro ou mediante cores cun papel liso e pouco gran. 
- Preparación de rexistros co formato de papel e o formato da plancha. 
- Ilustración dun texto. 
- Procura de temas reais da localidade. 
- Confeción de carteis de temática a definir. 
- Emblemas ou símbolos dalgunha asignatura.  
- Creación dun logotipo.  
- Temas de actualidade na prensa diaria. 
 
UD.D. 14 : GRAVADO EN OCO: CALCOGRAFÍA. TÉCNICAS DIRECTAS E 

 INDIRECTAS. 
 
CONTIDOS: 
- Comprensión do concepto de reprodución múltiple e dos medios en que se sustenta. 
- Coñecemento de materiais e ferramentas precisos para o desenvolvemento destas 
técnicas. 
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- Análise das posibilidades da punta seca. 
- Estudo dos procesos directos e químicos das técnicas do auga forte. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Análise da obra de grandes gravadores. 
- Realización dunha punta seca (tema figurativo). 
- Análise de obras a partires de diapositivas e libros de arte. 
- Suxestións de temas aconsejables. 
 
UD.D. 15 : ESTAMPAXE PLANA: SERIGRAFÍA E PLANOGRAFÍA (LITOGRAFÍA E 

 MÉTODO PERMEOGRÁFICO) 
 
CONTIDOS: 
- Coñecemento das ferramentas que interveñen nas técnicas serigráficas e as súas 

 variacións. 
- Análise dos materiais e o seu emprego en cada unha das técnicas. 
- Coñecer a técnica da serigrafía e da estampación por plantiñas e estarcidos.  
- Aplicar a cor, buscando efectos de transparencia, viscosidad de tintas. 

 - Coñecer o procedemento de rexistro. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Análise de gravados realizados con estas técnicas en diferentes culturas. 
- Estudo dos procesos de estampación na serigrafía. 
- Elaboración de plantiñas que poden ser transferidas a soportes de tea ou papel. 
 

  UD.D. 16 : OUTROS MÉTODOS DE REPRODUCIÓN: OFFSET, MÉTODO   
  ELECTRÓNICO E COPY ART. 

 
CONTIDOS: 
- Fundamentos dos métodos de reproducción seriada. 
- Elementos que interveñen nos distintos procedementos.  
- O Pop-art. Historia e desenrolo. 
- O Happening e as performance. 
- A arte dixital.  
  
INDICADORES DE LOGRO: 
- Iniciarse o alumno no emprego dalgún dos procedementos. 
- Iniciación do alumno/a na nomenclatura e definición de todos os elementos que 
interveñen nestes procedementos. 
- Elaborar alguna producción sinxela en relación ás técnicas estudadas. 
 

  UD.D. 17 : APLICACIÓN DAS TÉCNICAS DE GRAVADO E ESTAMPAXE MÁIS  
  SINXELAS NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS. 

 
CONTIDOS: 
- Estudo de posibilidades sinxelas de gravado e estampaxe. 
- Aplicación da terminoloxía específica. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Iniciación do alumno no emprego dalgún procedemento dos estudados. 
- Elaborar alguna producción sinxela en relación ás técnicas estudadas. 
 
 

  BLOQUE V: TÉCNICAS MIXTAS E ALTERNATIVAS. 
 

  UD.D. 18 : TÉCNICAS NO PROCESO ARTÍSTICO-CULTURAL: ESTUDO DA   
  EVOLUCIÓN DAS TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS A TRAVÉS DA HISTORIA DA  
  ARTE. 
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CONTIDOS: 
 - Estudo das distintas técnicas no proceso artístico-cultural. 

- Análise da evolución das técnicas gráfico-plásticas a través da historia da arte. 
- Investigar e expor acerca da evolución das técnicas na historia. 

  
INDICADORES DE LOGRO: 
- Experimentar con técnicas mixtas e alternativas diferentes formas de expresión artística, 
expresando ideas e emocións a través de técnicas alternativas. 
- Recoñecer outras técnicas grafico-plásticas distintas ás tradicionais. 

   

 
A avaliación en Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas referirase á comprensión e utilización 

das diferentes técnicas, ó saber comunicarse con elas, ben como receptor ou como emisor da 
mensaxe. O dominio dos procedementos é polo tanto  fundamental e o dominio conceptual é 
importante na correción das producións. 
 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

De acordo cos criterios de avaliación sinalados, establécense os instrumentos e criterios de 
cualif icación da materia. 

A superación da asignatura acadarase coa cualificación positiva dos traballos prácticos 
propostos. 

A materia divídese en cinco bloques temáticos. Para cada un destes bloque temáticos 
proporanse traballos individuais de tipo práctico. Os traballos prácticos cualificaranse sobre 10 
puntos e superarán cad un dos bloques aqueles alumnos que acaden alomenos un cinco. 

Cando nun mesmo bloque temático se faga máis dun traballo, obterase a cualificación pola 
media aritmética das cualificacións parciais, sempre que se acaden alomenos tres puntos en cada 
unha delas. 

 
Para a superación da materia esíxese a superación de todos e cada un dos bloques temáticos 

que a compoñen, así como a realización de todos os traballos prácticos propostos ó longo do curso. 
 A cualif icación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións parciais  
correspondentes a cada un dos bloques temáticos que compoñen a materia. 
  
 En setembro a nota será a obtida na proba proposta. 
  
A RECUPERACIÓN 
  
 Prevense actividades de recuperación parciais que permitirán a recuperación daqueles 
bloques non superados ó longo do curso, ou, no seu caso, da totalidade da materia, e nos que se 
aplicarán os mesmos criterios de cualificación que nas probas parciais. 
 
 Coa f inalidade de reforzar os coñecementos correspondentes a cada un dos bloques non 
superados, poderánse sinalar actividades complementarias de reforzo, basicamente de tipo práctico, 
e preferentemente de carácter individualizado, e adecuando o seu desenvolvemento ó 
desenvolvemento xeral do curso. 

 

 
 Os materiais habituais de cada unha das técnicas coas que se han desenvolver os traballos 
prácticos. Incluiranse alomenos os seguintes: 
- Lápices de grafito de debuxo de distinta dureza (alomenos HB, 2B e 4B). 
- Carboncillos de distintos grosores y durezas. Lápiz conté. 
- Témperas de distitos colores e pinceis apropiados para a súa aplicación. 
- Acrílicos de distintos colores e pinceis apropiados para a súa aplicación. 
- Barras de pastel de diferentes colores. 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
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- Papeis apropiados a cada unha das técnicas desenvolvidas. 
Calquera outro material co que desenvolver algún outro traballo práctico que se poda propoñer. 

 

 
 Para o caso da interrupción da actividade lectiva presencial como consecuencia da 
situación 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  
dif icultades nos casos que se precise. 

 

 
 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 ó longo do curso. 
 - 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 ó longo do 
 proceso. 
 - Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais observadas no proceso de 
 ensino. 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

MEDIDAS A ADOPTAR NO CASO DE ACTIVIDADE LECTIVA 
SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL 
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 - 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: 
 
 -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. 

 

 
  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 


