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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. Realizar composicións creativas, individuais e en 
grupo, que evidencien as capacidades expresivas da 
linguaxe plástica visual, desenvolvendo a creatividade e 
expresándoa preferentemente coa subxectividade da 
súa linguaxe persoal ou empregando os códigos, a 
terminoloxía e os procedementos da linguaxe visual e 
plástica, co fin de enriquecer as súas posibilidades de 
comunicación.

 EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e 
utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual.

 CCEC

 B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e 
utilizando diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o esforzo de 
superación que supón o proceso creativo.

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis (BÁSICAS) de composición,creando 
esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as
técnicas con precisión.

 CCEC

 EPVAB1.2.2. Estuda e explica (IDENTIFICA) o movemento e as 
liñas de forza dunha imaxe.

 CCEC

 EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da 
cor.

 CCEC

 B1.3. Elixir os materiais e as técnicas máis axeitadas 
para elaborar unha composición sobre a base duns 
obxectivos prefixados e autoavaliación continua do 
proceso de realización.

 EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a 
realización de proxectos artísticos.

 CCEC
 CSIEE

 EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráfico-plásticas, mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en perfecto estado, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración das actividades.

 CCEC
 CSIEE
 CAA
 CD
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 B1.4. Realizar proxectos plásticos que comporten unha
organización
de forma cooperativa, valorando o traballo en equipo 
coma fonte de riqueza na creación artística.

 EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas 
fases, e aplícao á produción de proxectos persoais e de grupo.

 CSIEE
 CCEC

 B1.5. Recoñecer en obras de arte a utilización de 
elementos e técnicas de expresión, apreciar os estilos 
artísticos, valorar o patrimonio artístico e cultural como 
un medio de comunicación e satisfacción individual e 
colectiva, e contribuír á súa conservación a través do 
respecto e     divulgación das obras de arte.

 EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o 
proceso de creación dunha obra artística, e analiza os soportes, 
os materiais e as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a imaxe,
así como os seus elementos compositivos.

 CSIEE

Bloque 2. Debuxo técnico
 B2.1. Analizar a configuración de deseños realizados 
con formas xeométricas planas, creando composicións 
onde interveñan diversos trazados xeométricos, 
utilizando con precisión e limpeza os materiais de 
debuxo técnico.

 EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo
descritivo do perceptivo.

 CAA
CMCCT

 B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas de 
representación gráfica, recoñecendo a utilidade do 
debuxo de representación obxectiva no ámbito das 
artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñaría.

 EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais (SIMPLES) 
definidas polas súas vistas principais.

 CAA
CMCCT

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras 
tridimensionais sinxelas.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas
tridimensionais (SINXELAS), utilizando e seleccionando o 
sistema de representación máis axeitado.

 CAA
 CMCCT

 EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais (SINXELAS) e
oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado.

 CAA
 CMCCT
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 B2.3. Utilizar programas de debuxo por computador 
para construír trazados xeométricos e pezas sinxelas nos
sistemas de representación.

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para a creación de deseños xeométricos sinxelos.

 CAA
 CMCCT

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

 B3.1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as
formas do seu ámbito cultural, con sensibilidade cara ás 
súas calidades plásticas, estéticas e funcionais, e 
apreciando o proceso de creación artística, en obras 
propias e alleas, e distinguir e valorar as súas fases.

 EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as finalidades da 
comunicación visual.

 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa 
vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a 
linguaxe visual e verbal.

 CSIEE
 CCEC

 B3.2. Identificar os elementos que forman a estrutura 
da linguaxe do deseño.

 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en función da familia 
ou a rama do deseño.

 CSIEE
 CCEC

 B3.3. Realizar composicións creativas que evidencien 
as calidades técnicas e expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás áreas, e valorando
o traballo en equipo para a creación de ideas orixinais.

 EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e composicións 
modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a
organización do plano e do espazo.

 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de
realización da imaxe corporativa dunha empresa.  CSIEE

 CCEC

 EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais 
adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o traballo organizado 
e secuenciado na realización de calquera proxecto, así como a 
exactitude, a orde e a limpeza nas representacións gráficas.

 CSIEE
 CCEC

 EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da
información e da comunicación para levar a cabo os seus 
propios proxectos artísticos de deseño.

 CD
 CSIEE
 CCEC
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 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos 
artísticos e respecta o realizado por compañeiros e 
compañeiras.

 CSIEE
 CCEC

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia

 B4.1. Identificar os elementos que forman a estrutura 
narrativa e expresiva básica da linguaxe audiovisual e 
multimedia, e describir correctamente os pasos 
necesarios para a produción dunha mensaxe 
audiovisual, e valorando o labor de equipo.

 EPVAB4.1.1. Analiza (COÑECE) os  tipos de plano que aparecen 
en películas cinematográficas, valorando os seus factores 
expresivos.

 CD
 CSIEE
 CCEC

 
EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta 
criterios estéticos.

 CD
 CSIEE

 B4.3. Realizar composicións creativas a partir de 
códigos utilizados en cada linguaxe audiovisual, 
mosando interese polos avances tecnolóxicos vculados
a estas linguaxes.

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando programas de 
debuxo por computador.

 CD
 CSIEE
 CCEC

 EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema 
do proceso de creación.

 CAA
 CD
 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 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

Os materiais propios 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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