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

Bloque 1. Expresión plástica 

B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos 
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño.

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos,
mediante propostas por escrito, axustándose aos obxectivos finais.

CAA

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de 
deseño gráfico e deseños de produto.

CSIEE

B1.2. Crear composicións gráfico-plásticas 
persoais e colectivas.

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva.

CSIEE

B1.3. Debuxar con distintos niveis de 
iconicidade da imaxe.

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe 
gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos,
analíticos e miméticos.

CCEC

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

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades 
empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, aplicando as 
TIC, para expresar sensacións en composicións sinxelas.

CSIEE

EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas.

CSC

EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensacións por medio do uso da cor.

CSIEE

B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e 
de cor; colaxe.

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 
(ALGUNHA)

CCL

EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro 
en composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis 
de forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas.  
(SINXELAS)

CCEC

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
CCEC
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diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de humidade,
estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de
opacidade e a creación de texturas visuais cromáticas.

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais.

CAA

EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos.

CSIEE

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades 
gráfico-plásticas.

CSC

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde 
e estado perfectos, e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. (XERALMENTE)

CSC

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

B2.1. Identificar os elementos e factores que 
interveñen no proceso de percepción de imaxes.

EPVAB2.1.1. Comprende/Analiza as causas polas que se produce unha
ilusión óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos.

CAA

EPVAB2.2.2. Deseña/reproduce  ilusións ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt.

CCEC

B2.1. Identificar os elementos e factores que 
interveñen no proceso de percepción de imaxes.

EPVAB2.1.1. Comprende/Analiza as causas polas que se produce unha
ilusión óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos.

CAA

EPVAB2.2.2. Deseña/reproduce  ilusións ópticas CCEC

B2.4. Identificar significante e significado nun 
signo visual.

EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual. CCL

B2.5. Describir, analizar e interpretar unha 
imaxe, distinguindo os seus aspectos denotativo
e connotativo.

EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os seus elementos.

CCL

EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, CCEC
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identificando os elementos de significación, narrativos e as ferramentas 
visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando o seu significado.

B2.6. Analizar e realizar fotografías 
comprendendo e aplicando os fundamentos 
desta.

EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista nunha 
fotografía. (XERAL- PRIMER PLANO, PICADO-
CONTRAPICADO)

CCL

B2.7. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes 
visual e audiovisual con distintas funcións.

EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con 
distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e códigos, seguindo de 
xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, storyboard, 
realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados.

CCL

B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes 
visuais apreciando os estilos e as tendencias, 
valorando, e respectando do patrimonio 
histórico e cultural, e gozando del.

EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais.

CSC

B2.9. Identificar e empregar recursos visuais 
como as figuras retóricas na linguaxe 
publicitaria.

EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos 
visuais como as figuras retóricas.

CCL

Bloque 3. Debuxo técnico 

B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos.
EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.).

CCL

B3.2. Clasificar os polígonos en función dos 
seus lados, recoñecendo os regulares e os 
irregulares.

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco
lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular.

CAA

B3.3. Estudar a construción de polígonos 
regulares coñecendo o lado.

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco 
lados, coñecendo o lado. (APROXIMADAMENTE)

CMCCT

B3.4. Comprender as condicións dos centros e 
as rectas tanxentes en distintos casos de 
tanxencia e enlaces.

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas.

(SINXELOS)
CMCCT
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EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre ci 
estándares e criterios de avaliación srcunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

    (SINXELOS)

CA

B3.5. Comprender a construción do óvalo e do 
ovoide básicos, aplicando as propiedades das 
tanxencias entre circunferencias.

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o 
diámetro maior.

    (APROXIMADAMENTE)
CMCCT

B3.6. Analizar e estudar as propiedades das 
tanxencias nos óvalos e nos ovoides.

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os 
diámetros coñecidos.

(UN MÉTODO)
CSIEE

B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e 
enlaces para construír espirais de dous, tres, 
catro e cinco centros.

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, e catro   
centros.

CMCCT

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 é menos de 5 pero se 
intentaron TODOS os traballos, sube 0,5; se a media está entre 5-6, 
sube 1pto; se a media está entre 7-8, sube 1,5 ptos. e se a media está 
entre 9-10, sube 2 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

Criterios de avaliación: serán os recollidos nesta adaptación da 
programación didáctica.

Criterios de cualificación: serán os recollidos na programación didáctica,
pero tendo en conta a situación de confinamento na que nos atopamos, 
eliminaremos a proba práctica tamén en setembro de repetirse esta 
circunstancia. Neste caso a nota será a media aritmética entre as notas 
conseguidas nas distintas tarefas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os recollidos na programación didáctica salvo en caso de confinamento 
que se reduciría á entrega de tarefas a través da aula virtual , tanto na 
convocatoria ordinaria como na extraordinaria. 



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

Actividades 

Actividades de recuperación para os alumnos que non acadaron 
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

Materiais  do alumnado: utilizados durante as clases presenciais e 
que todos teñen nas súas casas (láminas, lápices, regras, compás, 
lápices de cores, 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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