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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 

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. 

EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a 
cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os 
materiais de debuxo técnico. 

EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e 
enlaces. 

EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración 
de formas xeométricas planas e aplícao á creación de 
deseños persoais. 

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 definidas 
polas súas vistas principais. 

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

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

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

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 
comunicaciónpara a creación de deseños xeométricos 
sinxelos. 

BLOQUE 1. Expresión plástica 

B1.1. Realizar composicións creativas, individuais e en 
grupo, que evidencien as capacidades expresivas da 
linguaxe plástica e 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. 

B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando 
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utilizando diferentes soportes e técnicas, tanto 
analóxicas coma dixitais, valorando o esforzo de 
superación que supón o proceso creativo. 

esquemas de movementos e ritmos, empregando os 
materiais e as técnicas con precisión. 

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

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

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

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

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, eachégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

B1.4. Realizar proxectos plásticos que comporten unha 
organización de forma cooperativa, valorando 
otraballo 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. 

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 

EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas 
no período ao que pertencen. 

BLOQUE 2. Fundamentos del diseño 

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. 

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

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. 

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. 

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

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. 

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

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

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 os tipos de plano que aparecen en 
películas cinematográficas, valorando os seus factores 
expresivos. 

EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a 
secuencia dunha película. 

B4.2. Recoñecer os elementos que integran as 
linguaxes audiovisuais e as súas finalidades 

EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que 
identifica e analiza os planos, as angulacións e os 
movementos de cámara. 

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

EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas 
finalidades. 

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

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

EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario utilizando os 
elementos da linguaxe gráfico-plástica 

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

B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as necesidades 
de consumo creadas pola publicidade, rexeitando os 
elementos desta que supoñan discriminación sexual, 
social ou racial 

EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha  
actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que 
os compoñen 
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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 (ou retos) que implican 
elaborar un traballo práctico e plástico sobre 

aspectos dos temas. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

PERSOAS COA 1ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

Non hai alumnado con esta situación. 

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. Tamén deberán entregar 

algunhas actividades (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 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 (avaliado de 0 a10). 

T3 Nota das tarefas (e retos) plantexadas (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 4º 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. 

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 (1, 2 e 3) 

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, fichas 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 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 (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 

 


