
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADDENDA II   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES Pedregal de Irimia 

CURSO: 2º BACH 

MATERIA: Debuxo Artístico II 

DEPARTAMENTO: Artes Plásticas 

DATA: 11/05/2020 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron 

traballados no primeiro e segundo trimestre (de xeito presencial) e polo tanto son os 
obrigatorios e imprescindíbeis para aprobar o curso.  

Os criterios e estándares en cor azul foron propostos para traballar no terceiro 
trimestre de xeito telemático e polo tanto só se terán en conta para subir nota na 
terceira avaliación. De darse o caso, os criterios e estándares en cor azul non serán 

esixíbeis na avaliación extraordinaria de setembro.  

Os criterios e estándares en cor marrón NON foron traballados neste curso escolar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1. A forma. Estudo e transformación 

B1.1. Desenvolve a destreza debuxística con 
distintos niveis de iconicidade 

DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou obxectos atendendo a 
diversos graos de iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e 
segundo as súas funcións comunicativas (ilustrativas, descritivas, 
ornamentais ou subxectivas). 

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. 

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. 

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). 

DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos creativos de memorización e 
retentiva para procurar distintas representacións mediante valores 
lumínicos, cromáticos e compositivos, dun mesmo obxecto ou 
composición. 

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. 

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. 

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

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. 
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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. 

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

B4.2. Representar a figura humana e o seu 
contorno, identificando as relacións de 
proporcionalidade entre o conxunto e as súas 
partes. 

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana atendendo á expresión 
global das formas que a compoñen e á articulación e a orientación 
da estrutura que a define. 

B4.3. Experimentar cos recursos gráfico-plásticos 
para representar o movemento e a expresividade 
da figura humana. 

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar o movemento da figura 
humana de forma gráfico-plástica aplicando diferentes técnicas. 

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

BLOQUE 5. O debuxo no proceso creativo 

B5.1. Coñecer e aplicar as ferramentas dixitais de 
debuxo e as súas aplicacións na creación 
gráficoplástica. 

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas do debuxo artístico 
dixital utilizando as TIC en procesos creativos 

B5.2. Valorar a importancia do debuxo como 
ferramenta do pen samento 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. 

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

DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as posibilidades do debuxo 
artístico nas ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e  científicas  con 
exemplos claros e contacto directo con artistas, deseñadores/as, 
científicos/as e técnicos/as. 

DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a 
terminoloxía específica en postas en común dos seus proxectos 
individuais ou colectivos, fomentando a participación activa e a 
crítica construtiva. 

DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e expresarse en relación ás linguaxes 
gráfico-plásticas 

B5.3. Amosar unha actitude autónoma e 
responsable, respectando as producións propias e 
alleas, así como o espazo de traballo  e as pautas 
indicadas para a realización de actividades, 
achegando á aula todos os materiais necesarios. 

DA2.B5.3.1. 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. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Proba específica Proba telemática: O alumnado será convocado a través 
da aula virtual cunha antelación superior aos 7 días para 

unha proba telemática.  

Dita proba terá unha duración limitada (especificada no 
encabezamento do exame) e indicarase a valoración de 

cada unha das preguntas de tal xeito que a proba terá 
unha puntuación total de 10.  

A proba será colgada na aula virtual do centro podendo 
conter exercicios tipo test (cubriranse na propia aula 
virtual) ou preguntas prácticas (neste caso o/a 

alumno/a pode resolver en papel, dixitalizando a 
solución con escáner ou cámara de fotos, sempre que 

sexa lexíbel, e entregándoa ao/á profesor/a polo medio 
telemático que máis útil lle sexa: aula virtual ou correo 
electrónico).  

A proba poderá ser seguida polo profesorado a través 
da plataforma Cisco Webex Meetings da Consellaría de 

Educación. 

Actividades para traballar 

os estándares de 
aprendizaxe 

Actividades e exercicios recollidas nas follas de 

instrucións, onde se resolven cuestións ou algunha 
pequena práctica.  

Tarefas para traballar os 
estándares de aprendizaxe 
e competencias. 

Tratase de realizar un traballo plástico sobre aspectos 
tratados, neste caso se pide a resolución de retos. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

PERSOAS COA 1ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

As persoas que teñan suspenso o primeiro trimestre terán unha proba práctica (P)  
telemática de recuperación entre os días 18 e 22 de maio. Tamén deberán entregar 

algunhas actividades artísticas (A). De aprobar, esa nota substituirá a nota sen 
redondear que tiñan adquirida na primeira avaliación (1ªAv). 

1ªAv= (P + A) / 2) 

PERSOAS COA 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

As persoas que teñan suspenso o segundo trimestre terán unha proba práctica (P) 

telemática de recuperación entre os días 25 e 29 de maio. Tamén deberán entregar 
algunhas actividades artísticas (A). De aprobar, esa nota substituirá a nota sen 
redondear que tiñan adquirida na segunda avaliación (2ªAv).  
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2ªAv= (P + A) / 2) 

PERSOAS COA 1ª E A 2ª AVALIACIÓN APROBADAS: 

A nota final do curso non pode ser inferior á media dos dous primeiros trimestres. Para 
garantir isto, asignaráselle ao alumnado unha nota mínima no terceiro trimestre igual á 

media dos dous primeiros, podendo incrementala ata un máximo de 5 puntos (sen 
poder superar a nota do terceiro trimestre os 10 puntos) do seguinte xeito: 

3ªAv = (1ªAv + 2ªAv) / 2+ A · (0,25) + T · (0,25)   (sendo 3ªAv ≤10) 

Onde: 

3ªAv Nota sen redondear da terceira avaliación (non pode superar os 10 puntos). 

1ªAv Nota sen redondear da primeira avaliación (non a dos boletíns de notas). 

2ªAv Nota sen redondear da segunda avaliación (non a dos boletíns de notas). 

A Nota media das actividades plantexadas (avaliado de 0 a 10). 

T Nota das tarefas (retos) plantexadas (avaliado de 0 a 10). 

Deste xeito, a nota final do curso (F) calcularase do seguinte xeito: 

F = (1ªAv + 2ªAv + 3ªAv) / 3 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado coa materia suspensa (F<5) na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito 
a unha proba práctica extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as 
autoridades educativas, se non sería substituído por unha proba telemática) en 

setembro. Será unha proba de debuxo similar as feitas na aula, ademáis o alumnado 
deberá presentar, o mesmo día do exame, as tarefas platexadas con anterioridade na 

folla de actividades de recuperación de debuxo artístico II. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

Non procede para este curso. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 
REFORZO, REPASO OU AMPLIACIÓN DE CONTIDOS) 

Debido a dificultade de orientar a través de videochamada ao alumnado no seu avance 
na aprendizaxe do debuxo artístico, durante o confinamento, fánse algunhas propostas 

artísticas tendo en conta as limitacións en cuanto aos materiáis dos que dispón o 
alumnado na casa. 

ACTIVIDADES E TAREFAS 

As actividades e tarefas a realizar, serán plantexadas a través da Aula virtual do centro 
de cara a traballar os contidos vistos. 

METODOLOXÍA 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a Internet (o 

centro entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a 
de traballar a distancia seguindo as pautas das follas de instruccións colgadas na aula 
virtual, o alumnado deberá resolver as actividades e tarefas plantexadas. O alumnado 

poderá preguntar dúbidas a través da aula virtual e tamén mediante o correo 
electrónico e por whatsApp. 

Asimesmo, empregarase unha vez a semán (unha sesión de clase) a ferramenta Cisco 
Webex Meetings para dar instrucións e resolver dúbidas do alumnado que o precise. 

MATERIAIS E RECURSOS 

Para poder desenvolver as actividades anteriores o alumnado precisa de: 

• Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador de textos 

instalado) con conexión a Internet e impresora. 

• Bloc de dibujo e folios. 

• Lápis, materiais de debuxo (lápices de cores, rotuladores…) e bolígrafo. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

A docente encargada da materia informará ao alumnado dos cambios producidos na 
programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

• Colgará esta Adaptación da programación didáctica (Addenda II) na Aula Virtual 
da materia xunto cun esquema (para mellor comprensión por parte do alumnado). 

• O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través da 

plataforma Cisco Webex Meetings co fin de explicar os  aspectos máis importantes da 
Addenda e para resolver as dúbidas que puidera ter o alumnado. 

 

PUBLICIDADE 

Esta Adaptación da programación didáctica (Addenda II) do departamento será 
publicada na páxina Web do IES Pedregal de Irimia (departamento de Artes Plásticas). 

 

 

E para que así conste, asino a presente addenda a luns, 11 de maio de 2020: 

 

 

 

 

Asdo.: Mónica Bacelos Comesaña 

Xefe do departamento de Artes Plásticas 

IES Pedregal de Irimia 

 


