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do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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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, 

polo tanto se o alumnado continúa con dita materia (EPVA) o curso seguinte (4ºESO), 
deberá terse en conta esta circunstancia. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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.). 

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. 

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. 

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. 

EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia 
entre circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as 
ferramentas. 

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

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

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. 

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

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

B3.8. Estudar os conceptos de simetrías,  xiros  e  
translacións  aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 

EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 

B3.9. Comprender o concepto de proxección e 
aplicalo  ao debuxo das vistas de obxectos, con 
coñecemento  da utilidade das anotacións, 
practicando sobre as tres vistas de obxectos sinxelos 
e partindo da análise das súas vistas principais. 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de 
volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 
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B3.10. Comprender e practicar o procedemento da 
perspectiva cabaleira  aplicada a volumes 
elementais. 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e 
cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de 
redución sinxelos. 

B3.11. Comprender e practicar os procesos de 
construción de perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos. 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos, utilizando correctamente a escua dra e o cartabón 
para o trazado de paralelas. 

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. 

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a 
elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, moda e as 
súas múltiples aplicacións. 

B1.2. Crear composicións gráficoplásticas 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. 

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. 

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. 

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

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

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. 

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. 

EPVAB1.5.3. 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. 

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

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

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

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. 

BLOQUE 2. Comunicación audiovisual 

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

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

B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt  que 
posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas leis na 
elaboración de obras propias 

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis 
da Gestalt. 

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

B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en 
movemento e explorar as súas posibilidades 
expresivas 

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou 
analóxicos 

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

EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual 

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. 

EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura 
subxectiva, 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. 

EPVAB2.6.2.  Realiza  fotografías con distintos encadramentos e 
puntos de vista, aplicando diferentes leis compositivas. 

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. 

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. 

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. 

B2.10. Apreciar a linguaxe do cine analizando  
obras  de  xeito  crítico, situándoas no seu 
contexto histórico e sociocultural, e reflexionando 
sobre a relación da linguaxe cinematográfica coa 
mensaxe da obra. 

EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e analizando a narrativa 
cinematográfica en relación coa mensaxe. 

B2.11. Comprender os fundamentos da linguaxe 
multimedia, valorar as achegas das tecnoloxías 
dixitais e ser capaz de elaborar documentos 
mediante este. 

EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito 
axeitado. 



Addenda II. Adaptación da programación didáctica. Curso 2019/20  Dep. Artes Plásticas 

4 
IES Pedregal de Irimia - 3º ESO - EPVA 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Actividades para traballar os 
estándares de aprendizaxe 

Actividades e exercicios (FICHAS) plantexadas 
nas follas de instruccións, 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: 

Non hai alumnado con esta situación. 

PERSOAS COA 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

Non hai alumnado con esta situación. 

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 das actividades plantexadas (avaliado de 0 a10). 

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

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

F= (1ªAv+2ªAv+3ªAv)/3 
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PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Non hai alumnado de 3º da ESO que precise desta proba. 

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 3º 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. 

ACTIVIDADES E TAREFAS 

As actividades e tarefas a realizar serán plantexadas a través da Aula virtual do centro. 

A maiores das actividades que serán avaliadas como se especificou anteriormente 
(cuestión, mapas, tarefas) o/a docente colgará material teórico (textos de lectura, 

explicacións, enlaces a vídeos, resumos...) para traballar os contidos propostos. 

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, do 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 son necesarios: 

• 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 

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 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 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 

 


