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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. Por suposto, 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. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 3. Debuxo técnico 

B3.1.  Comprender e empregar os conceptos espaciais 
do punto, a liña e o plano. 

EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 

B3.2.  Construír  distintos  tipos  de rectas, utilizando a 
escuadra e o cartabón, despois de repasar 
previamente estes conceptos 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares 
a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra 
e cartabón con suficiente precisión. 

B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos de 
circunferencia,  círculo  e arco. 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando o compás. 

B3.4.  Utilizar  o  compás,  realizando exercicios 
variados para familiarizarse con esta ferramenta. 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o 
compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o triángulo 
equilátero que se posibilita. 

B3.5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e 
a clasificación de ángulos agudos, rectos e obtusos. 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na 
escuadra e no cartabón. 

B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e 
comprender a forma de medilos. 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con 
regra e compás. 

B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso 
de construción. 

EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e 
compás. 

B3.8. Diferenciar claramente entre recta e segmento 
tomando medidas de segmentos coa regra ou 
utilizando o compás. 

EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo 
coa regra ou utilizando o compás. 

B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando 
compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e 
cartabón. 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e 
regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

B3.10. Estudar as aplicacións do teorema de Thales. EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o 
teorema de Thales. 

EPVAB3.10.2.  Escala  un  polígono aplicando o teorema de Thales. 

B3.11. Coñecer lugares xeométricos e definilos. EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos 
máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos en 
función dos seus  lados e dos seus ángulos. 

EPVAB3.12.1. Clasifica  calquera triángulo, observando os seus 
lados e os seus ángulos. 

B3.13.  Construír  triángulos  coñecendo  tres  dos  EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un 
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seus  datos  (lados ou ángulos). ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando 
correctamente as ferramentas. 

B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas 
característicos dun triángulo. 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o 
circuncentro de calquera  triángulo,  construíndo previamente as 
medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes 

B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e 
matemáticas dos triángulos rectángulos,  e 
aplicalascon propiedade á construción destes. 

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto. 

B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 

B3.17. Executar as construcións máis habituais de 
paralelogramos 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous 
lados consecutivos e unha diagonal. 

B3.18.  Clasificar  os  polígonos  en función dos seus 
lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 
cinco  lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

B3.19. Estudar  a construción dos polígonos regulares 
inscritos na circunferencia. 

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente  polígonos  regulares  de  
ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

BLOQUE 1. Expresión plástica 

B1.1. Identificar os elementos configuradores da 
imaxe 

EPVAB1.1.1.  Identifica  e  valora  a importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións 
gráfico plásticas propias e alleas. 

B1.2. Experimentar coas variacións formais do punto, 
o plano e a liña 

EPVAB1.2.1.  Analiza  os  ritmos  lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en  composicións  
artísticas,  empregándoos como inspiración en creacións gráfico-
plásticas. 

EPVAB1.2.2.  Experimenta  co  punto,  a liña e o plano co concepto 
de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

EPVAB1.2.3.  Experimenta  co  valor expresivo da liña e o punto e 
as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, 
distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou 
vertical) e a presión exercida na aplicación, en composicións a man 
alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e 
espontáneas. 

B1.3. Expresar emocións utilizando distintos 
elementos configurativos e recursos gráficos: liña, 
puntos, cores, texturas, claroscuros, etc. 

EPVAB1.3.1.  Realiza  composicións que transmiten emocións  
básicas  (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría,  tristura,  
etc.)  utilizando diversos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo en composicións básicas. 

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e 
obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción 
e ritmo. 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas 
segundo as propostas establecidas por escrito. 

EPVAB1.4.3.  Realiza composicións modulares con diferentes 
procedementos gráficoplásticos en aplicacións ao deseño téxtil, 
ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e agrupados do natural 
ou do ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas súas 
características  formais  e en relación co seu ámbito. 
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B1.5. Experimentar coas cores primarias e 
secundarias. 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, 
estudando  a  síntese  aditiva  e  subtractiva e as cores 
complementarias. 

B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 
mediante as técnicas de  frottage, utilizándoas en 
composicións abstractas ou figurativas 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 
mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas. 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: 
témpera, lapis de grafito e de cor; colaxe. 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 
actividade. 

 EPVAB1.7.2. 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 

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
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 

EPVAB1.7.4.  Utiliza  o  papel  como material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para 
crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades 

BLOQUE 2. Comunicación audiovisual 

B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes 
presentes no ámbito comunicativo 

EPVAB2.1.1.  Diferencia  imaxes figurativas de abstractas. 

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade 
baseándose nun mesmo tema. 

B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a 
súa relación significante-significado:  símbolos  e 
iconas. 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 

EPVAB2.2.2.  Deseña  símbolos  e iconas. 

B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando os 
recursos de adecuadamente. 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e 
lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

B2.4. Diferenciar e analizar os elementos que 
interveñen nun acto de comunicación. 

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación visual. 

B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación. EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación audiovisual. 

EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

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

A mesma 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 teóricas ou 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 escrita 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 (FICHAS) plantexadas nas follas 
de instrucións, onde se resolven cuestións ou mapas 
mentais/conceptuais de cara a traballar a parte teórica da 

materia.  

Tarefas para traballar os 

estándares de aprendizaxe 
e competencias 

Trátase das tarefas que implican elaborar un traballo 

práctico e plástico sobre aspectos do tema. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

PERSOAS COA 1ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

As persoas que teñan suspensa o primeiro trimestre terán unha proba escrita (P) 
telemática de recuperación entre os días 18 e 22 de maio. Tamén deberán entregar 
algunhas actividades (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 escrita (P) 
telemática de recuperación entre os días 25 e 29 de maio. De aprobar, esa nota 

substituirá a nota sen redondear que tiñan adquirida na segunda avaliación (2ªAv).  

2ªAv = P  
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PERSOAS COA 1ª E A 2ª AVALIACIÓN APROBADAS OU RECUPERADAS: 

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 das actividades plantexadas nas follas de instruccións (avaliado de 0 a10). 

T Nota das tarefas plantexadas nas follas de instruccións (avaliado de 0 a10). 

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 extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades 
educativas, se non sería substituído por unha proba telemática) en setembro. Nesa 
proba entrarían os estándares de aprendizaxe (en cor negra) citados con anterioridade. 

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 á dificultade que o alumnado de 1º ESO tivo no primeiro e segundo trimestre 
para desenvolver os contidos de debuxo técnico, óptase por escoller partes de contidos 

novos que o alumnado pode traballar na casa sen dificultade seguindo os 
apuntamentos e vídeos. 

ACTIVIDADES E TAREFAS 

As actividades e tarefas a realizar serán plantexadas a través da plataforma EDixgal, 
segundo os contidos da editorial escollida: Netex. A maiores das actividades que serán 

avaliadas como se especificou anteriormente (cuestión, mapas, tarefas), a docente 
colgará material teórico (textos de lectura, explicacións, enlaces a vídeos, resumos...) 

para traballar os contidos novos a fin de facilitar ao alumnado a comprensión do 
mesmo. 

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 en 
EDixgal, o alumnado deberá resolver as actividades e tarefas plantexadas. O traballo 
será realizado a través de dita aula (EDixgal) e o alumnado poderá preguntar dúbidas a 

través da mesma o polo correo electrónico e polo número de whatsApp facilitado pola 
docente. 

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 son necesarios: 

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

instalado) con conexión a Internet e impresora. 

• Bloc de debuxo 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 

O/a docente encargado/a da materia informará ao alumnado dos cambios producidos 
na programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

• Colgará esta Adaptación da programación didáctica (Adenda II)  na plataforma 
EDixgal 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 (Adenda 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 

 


