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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias  clave

Bloque 1. A forma. Estudo e transformación

 B1.2. Interpretar unha forma ou un obxecto segundo as 
súas intencións comunicativas.

 DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das formas
naturais e artificiais discriminando o esencial das 
súas características formais, mediante a 
execución gráfica e a discusión verbal e escrita.

 CCEC
 CD

 B2.1. Desenvolver a capacidade de representación das 
formas mediante a memoria e a retentiva visual.

 DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas
mediante a percepción visual e táctil atendendo
ás súas características formais esenciais.

 CSIEE
 CCEC

Bloque 2: A expresión da subxectividade

 B2.1. Desenvolver a capacidade de representación das 
formas mediante a memoria e a retentiva visual.

 DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas
mediante a percepción visual e táctil atendendo
ás súas características formais esenciais.

 CSIEE
 CCEC

 B2.2. Elaborar imaxes con distintas funcións expresivas 
utilizando a memoria e a retentiva visual.

 DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores
subxectivos mediante a representación de 
composicións figurativas e abstractas de formas e 
cores (funcións expresivas).

 CCL
 CCEC

 B2.3. Investigar sobre a expresividade individual, coa 
linguaxe propia da expresión gráfico-plástica.

 DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e escrita,
individual e colectivamente, obras propias ou alleas, 
atendendo aos seus valores subxectivos.

 CCL
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Bloque 3. Debuxo e perspectiva

 B3.1. Representar graficamente con diferentes niveis de 
iconicidade, as formas, illadas ou nunha composición, o 
contorno inmediato, interiores e exteriores, expresando as 
características espaciais e de proporcionalidade, e valores 
lumínicos e cromáticos

 DA2.B3.1.1. Comprende e representa as formas
desde distintos puntos de vista.  CSC

 DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un ele-
mento de estudo gráfico e elabora composicións 
cromáticas e lineais, atendendo ás variacións 
formais segundo o punto de vista.

 CSIEE
 CCEC

 DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados ou
nun contorno coñecendo os aspectos estruturais da 
forma, a posición e o tamaño dos seus elementos.

 CSIEE
 CCEC

Bloque 4. O corpo humano como modelo

 B4.1. Analizar as relacións de proporcionalidade da figura 
humana.

 DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana como
un elemento de estudo gráfico e expresivo, 
mediante a observación e a reflexión de obras 
propias e alleas.

 CCEC

 DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana atendendo
ás súas relacións (BÁSICAS) de proporcionalidade 
mediante a observación do natural ou con modelos 
estáticos.

 CMCCT
 CCEC

 B4.2. Representar a figura humana e o seu contorno,  DA2.B4.2.1. Representa a figura humana aten-  CSIEE
 CCE
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identificando as relacións de proporcionalidade entre o 
conxunto e as súas partes.

dendo á expresión global das formas que a 
compoñen e á articulación e a orientación da 
estrutura que a define.

 DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos 
procedementos gráfico-plásticos e diversas funcións 
expresivas coa figura humana como suxeito.

 CSIEE
 CCE

Bloque 5. O debuxo no proceso creativo

 B5.2. Valorar a importancia do debuxo como ferramenta do
pensamento e do coñecemento da súa terminoloxía, dos 
materiais e dos procedementos para desenvolver o proceso 
creativo con
fins artísticos, tecnolóxicos ou científicos, así como as 
posibilidades das TIC.

 DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo
artístico nos procesos proxectivos elaborando
proxectos conxuntos con outras disciplinas artísticas
ou non do mesmo nivel ou externos.

 CSC

 DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e autonomía
nos procesos artísticos, propondo solucións gráfico-
plásticas que afiancen o seu desenvolvemento 
persoal e a súa autoestima.

 CSIEE
 CCEC

Os estándares e criterios de avaliación sinalados en cor azul corresponden aos contidos de ampliación que únicamente se 
terán en conta para subir a nota final do curso.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: os indicados na programación exceptuando a terceira 
avaliación na que se limitarán á solicitude de tarefas a través da aula 
virtual.

Instrumentos: os indicados na programación exceptuando a terceira 
avaliación na que se limitarán a producións gráfico-plásticas recollidas a 
través da aula virtual, tendo en conta na súa avaliación a situación na 
que se poda atopar cada alumno debido á crise sanitaria.

Cualificación
final

Será a media aritmética entre  as cualificacións da primeira e a segunda 
avaliación. Os traballos propostos na terceira só poderán ser avaliados 
positivamente para subir a nota media do curso.  Se a MEDIA DAS 
ACTIVIDADES SUBIDAS á AULA VIRTUAL está entre 5-6, sube 0,5 ptos; 
se a media está entre 7-8, sube 1 pto. e se a media está entre 9-10, 
sube 1,5 ptos. 

Proba
extraordinaria
de setembro

Realizarase tal e como está reflexado na programación, tendo en conta 
á adaptación feita nos estándares de aprendizaxe debido á situación de 
confinamento. Se a situación de confinamento se dese nese momento, a
proba práctica sería sustituída pola presentación telemática dos 
traballos solicitados para aprobar a primeira e segunda avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Non se da o caso nesta materia en 2ºBACH.



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

Actividades 

Non se da o caso de ningún alumno que non acadara nota final de 
suficiente na primeira e/ou na segunda avaliación.
Actividades de repaso e reforzo de conceptos traballados no  
primeiro e segundo trimestre e actividades  de ampliación  de 
contidos básicos do terceiro trimestre para todo o alumnado, coa 
intención de que acaden os coñecementos mínimos 
imprescindibles e sempre tendo en conta as circunstancias 
especiais nas que nos atopamos e a situación persoal de cada 
alumno.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Tentarase establecer conexión telemática con todo o alumnado e 
facer propostas xerais e seguimento individualizado.  Nos casos nos 
que non sexa posible, contactarase telefónicamente para facerlle 
chegar os contidos e as tarefas.
O desenvolvemento do terceiro trimestre se levará a cabo a través 
do curso correspondente a este nivel aberto na Aula virtual do 
centro.  
As metodoloxías  serán seleccionadas e adaptadas á situación e aos 
recursos tecnolóxicos dispoñibles polo noso alumnado. En todo 
caso, os contidos serán claros, ben estructurados e con variados 
exemplos, actividades sinxelas , con posibilidade de autocorreción e 
intentos varios, corrección persoalizada e prazos  muy amplos e 
nalgúns casos ilimitados para tratar de axudar ao alumnado con 
problemas de conectividade.

Materiais e recursos

Os materiais propios do alumnado utilizados durante as clases 
presenciais e que todos teñen nas súas casas (caderno de debuxo, 
lápices de distintas durezas, pinturas varias, rotuladores...). O 
alumnado poderá combinar o uso dos medios tradicionais cos 
recursos dixitais dos que dispoña, sempre que o autorice o 
profesorado.
Aula virtual do centro: cartafol de presentación do tema coa 
exposición dos contidos fundamentais en formato dixital  con 
arquivos de diferentes tipos e vínculos a recursos na web e proposta
de exercicios en formato dixital.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través dos cursos correspondentes creados na Aula virtual do 
centro xa que agora mesmo todo o alumnado posúe conexión 
dixital.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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