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PROFESORADO DO DEPARTAMENTO

O  departamento  de  educación  Plástica,  Visual  e  Audiovisual  do  IES  Pontepedriña  de
Santiago estará durante este curso integrado polos profesores:

D.Lois Manuel López Rico 

Dña. Estela Pintos Moreu (xefa do departamento)

CURSOS A IMPARTIR

No  presente  curso  impartiranse  o  primeiro  e  segundo  ciclo  de  ENSINO  SECUNDARIO
OBRIGATORIO (EPVA) e os primeiros e segundos cursos de BACHARELATO: Debuxo Técnico
(DTI e DTII), Debuxo Artístico (DAI) e Técnicas de Expresión Grafico-Plástica (TEGP).

Relación de grupos para o curso 2019-20 e asignación de profesorado.

A  relación  dos  niveis  que  impartirá  o  departamento  semanalmente  coas  súas  horas
respectivas é a seguinte:

4 grupos de 1º de ESO (EPVA) LOMCE                           8 horas

2 grupos de 3º de ESO (EPVA) LOMCE                          4 horas

1 grupo de 4º de ESO (EPV) LOMCE                               3 horas

1 grupo de 1º de BACHARELATO (DTI) LOMCE 4 horas

2 grupos de 1º de BACHARELATO (DAI) LOMCE           6 horas

1 grupo de 2º de BACHARELATO (DTII)  LOMCE           4 horas                     

            1 grupo de 2º de BACHARELATO (TEGP) LOMCE          3 horas

                                                         TOTAL   32 horas

A distribución dos grupos entre os membros do Departamento e profesores asignados acordada
queda como segue:

   

Grupos e horas do profesor Lois López Rico:

1º ESO EPVA      4 grupos 8 horas

1º BACH DTI 1 grupo 4 horas

2º BACH DTII 1 grupo 4 horas

TOTAL: 16 horas

                                         completa horario no equipo TIC do centro:  + 3 horas
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                                 Grupos e horas da profesora Estela Pintos Moreu:

3º ESO EPVA     2 grupo 4 horas

                                               4º ESO EPVA             1 grupo                       3 horas

1º BACH DAI 2 grupos 6 horas

2º BACH TEGP 1 grupo 3 horas

            TOTAL: 16 horas

completa horario como xefa do Departamento: + 3 horas

 XUNTANZAS DE DEPARTAMENTO

As reunións de departamento realizaranse cando sexa preciso en horario compatíbel  dos
dous profesores.

Nestas reunións procurarase a coordinación dos obxectivos e o seu desenvolvemento, así
como a  elaboración  das  probas  de  avaliación  correspondentes  ao  curso  ordinario  e  exames  de
pendentes.

                

SOBRE AS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

A resolución  27  de  Xullo  de  2015  (DOG do  29),  referíndose  aos  criterios  dos  departamentos
didácticos para a elaboración das Programacións didácticas dos centros indica o que segue: 

Artigo 13. Programacións didácticas 

1. Os departamentos didácticos dos centros docentes desenvolverán o currículo establecido
mediante  a  programación  didáctica  de  cada  materia  de  cada  curso  que  teña  encomendada  na
organización docente do centro. 

2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular específico e
necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira coordinada
entre o profesorado compoñente do departamento. 

3.  As  programacións  didácticas  incluirán  en  cada  materia,  polo  menos,  os  seguintes
elementos:

a) Introdución e contextualización. 

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla
a  relación  dos  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  da  materia  que  forman  parte  dos  perfís
competenciais. 

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

1º. Temporalización.

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 
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i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das  
materias pendentes. 

j)  Organización  dos  procedementos  que  lle  permitan  ao  alumnado  acreditar  os  
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato. 

k)  Deseño  da  avaliación  inicial  e  medidas  individuais  ou  colectivas  que  se  
poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

l) Medidas de atención á diversidade. 

m)  Concreción  dos  elementos  transversais  que  se  traballarán  no  curso  que  
corresponda. 

n)  Actividades  complementarias  e  extraescolares  programadas  por  cada  
departamento didáctico. 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Dacordo ao anterior e seguindo as pautas indicadas, o departamento de Educación Plástica,
Visual e Audiovisual do IES Pontepedriña,  elabora a seguinte  Programación que comprende as
materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual 1º, 3º e 4º Cursos de E.S.O. (EPVA), 1º Curso
de Bacharelato Debuxo Técnico I (DTI),  1º Curso de Bacharelato debuxo Artístico I  (DAI),  2º
Curso de Bacharelato Debuxo Técnico II (DTII), e 2º Curso de Bacharelato Técnicas de Expresión
Gráfico-Plástica (TEGP).

 Educacion Plastica, Visual e Audiovisual

0. Introdución e Contextualización

As imaxes son o medio esencial de representación, coñecemento e transformación da
realidade actual.

A  sociedade  de  hoxe  en  día  reproduce,  transmite  e  consúmeas  a  diario.  As  imaxes
convertéronse nun medio indispensable de comunicación e isto acentuarase no futuro. Debido a esta
importancia e preciso capacitar ao alumno/a na comprensión, crítica e goce do seu ámbito visual,
desenvolvendo capacidades, coñecementos e valores propios das artes visuais e do mundo da imaxe
en xeral, como parte integral da súa formación.                                                

A Educación Plástica, Visual e Audiovisual non consiste soamente na manipulación
de materiais artísticos, senón que debe proporcionar ao alumnado os coñecementos e experiencias
que enriquezan as súas capacidades de observación, de comunicación e de expresión a través das
imaxes,  desenvolvendo  a  súa  creatividade  e  intensificando  as  súas  experiencias  estéticas,
conseguindo así  o gozo e valoración do feito artístico como camiño para coñecer o patrimonio
cultural en tódolos niveis.

A percepción visual, de xeito amplo e crítico, e a creación de imaxes serán dous aspectos
fundamentais que deberá desenvolver a Educación Plástica, Visual e Audiovisual. A creación de
imaxes  implica  intuír,  imaxinar,  encontrar,  inventar  formas  plásticas  orixinais  e  significativas.

Iso  require,  por  unha  parte,  certo  grao  de  destreza  e  coñecemento  dos  procedementos,
materiais e instrumentos axeitados, polo que os alumnos e alumnas deberan ter a posibilidade de
explorar  diferentes  medios  que  lles  permitan  dar  coa  forma  expresiva  correspondente  á  súa
sensibilidade e ás súas necesidades de comunicación. 

A comprensión e o desfrute sensible das imaxes que configuran a nosa cultura esixen unha
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aprendizaxe que atenda ás características particulares de cada medio: a publicidade,  o cómic,  a
televisión, o cine, a fotografía, o deseño, o debuxo, a pintura ou arquitectura.                                    

A Educación Plástica, Visual e Audiovisual terá de dotar ás alumnas e aos alumnos dos
coñecementos que lles permitan comprender e desenvolverse coas mensaxes visuais e co patrimonio
artístico, non só de Galicia senón do resto do mundo.

Mención especial merece o deber deste departamento de incluír a compresión, coñecemento,
manexo  en  aplicación,  no  maior  número  de  exercicios,  das  tecnoloxías
dixitais; non só por que os tempos así o esixen senón porque e unha parte importante e ineludible
nos  plans  de  organización  e  docencia  dun  centro  de  educación  secundaria.

Actualmente  as  novas  tecnoloxías  aumentaron  as  posibilidades  expresivas  da  área,
porque aos medios de expresión tradicionais se suman hoxe, o vídeo e o ordenador,  que están
facendo  emerxer  novas  formas  de  creación  de  imaxes.                            

Por outra, e necesario coñecer e experimentar os conceptos de forma, espazo, cor, textura,
movemento,  proporción  e  composición,  que  adquiren  unha significación  característica,  en  cada
unha das linguaxes gráficas. A súa comprensión e o seu uso, deben ser contidos fundamentais da
Educación Plástica, Visual e Audiovisual. A investigación sobre a forma débese basear na análise e
valoración das principais manifestacións arquitectónicas, escultóricas, cerámicas e pictóricas que,
ao longo da historia, configuraron o rico e variado conxunto artístico. Un coñecemento profundo e
activo  da  nosa  propia  tradición  artística  e  un  elemento  decisivo  para  a  comprensión  das
manifestacións creadoras de todos os pobos e culturas. 

A Educación Plástica.Visual e Audiovisual no Currículo da ESO

 Na organización do primeiro curso da ESO o alumnado cursará a materia de Educación
Plástica, Visual e Audiovisual con dúas horas semanais.

 No segundo curso da ESO non se contempla a materia xunto coas materias do currículo.

 O nivel  de  terceiro  de  ESO inclúe  de  novo  a  materia  de  Educación  Plástica,  Visual  e
Audiovisual como obrigatoria, con dúas horas semanais.

 A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual no cuarto curso da ESO figura como
materia optativa dentro do currículo, impartíndose tres horas á semana.

Referencia ás Competencias clave

1. //CCL// Competencia en comunicación lingüística 

Refírese  á  habilidade  para  utilizar  a  lingua,  expresar  ideas  e  interactuar  con outras  persoas  de
maneira oral ou escrita. 

2. //CMCCT// Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A primeira alude ás capacidades para aplicar o razoamento matemático para resolver cuestións da
vida  cotiá;  a  competencia  en  ciencia  céntrase  nas  habilidades  para  utilizar  os  coñecementos  e
metodoloxía científicos para explicar a realidade que nos rodea;  e a competencia tecnolóxica, en
como aplicar estes coñecementos e métodos para dar resposta aos desexos e necesidades humanos. 

3. //CD// Competencia dixital 

Implica o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e intercambiar información. 

4. //CAA// Aprender a aprender 

É unha das principais competencias, xa que implica que o alumno desenvolver a súa capacidade
para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, organizar as súas tarefas e tempo, e traballar de maneira
individual ou colaborativa para conseguir un obxectivo. 

5. //CSC// Competencias sociais e cívicas 
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Fan  referencia  ás  capacidades  para  relacionarse  coas  persoas  e  participar  de  maneira  activa,
participativa e democrática na vida social e cívica. 

6. //CSIEE// Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

Implica  as  habilidades  necesarias  para  converter  as  ideas  en  actos,  como a  creatividade  ou  as
capacidades para asumir riscos e planificar e xestionar proxectos. 

7. //CCEC// Conciencia e expresións culturais 

Fai referencia á capacidade para apreciar a importancia da expresión a través da música, as artes
plásticas e escénicas ou a literatura. 

Competencias Clave: //CCEC// Conciencia e expresións culturais 

Fai referencia á capacidade para apreciar a importancia da expresión a través da música, as
artes  plásticas  e  escénicas  ou  a  literatura.  Esta  competencia,  que  forma  parte  do  conxunto  de
competencias Clave ao longo do currículo da ESO, supón coñecer, comprender, apreciar e valorar
criticamente diferentes manifestacións culturais,  artísticas  e deportivas,  utilizalas como fonte de
enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. Apreciar o feito
cultural en xeral, e o feito artístico en particular, leva implícito dispoñer daquelas habilidades e
actitudes  que  permiten  acceder  ás  súas  distintas  manifestacións,  así  como  habilidades  de
pensamento, perceptivas e comunicativas, sensibilidade e sentido estético para poder comprendelas,
valoralas, emocionarse e disfrutalas.

A competencia  cultural  e  artística  implica  poñer  en  xogo  habilidades  de  pensamento
diverxente  e  converxente,  posto  que  comporta  reelaborar  ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos;
atopar fontes, formas e canles de comprensión e expresión; planificar, avaliar e axustar os procesos
necesarios para alcanzar uns resultados, xa sexa no ámbito persoal ou académico. Trátase, xa que
logo, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e
enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. Require poñer en
funcionamento  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade  para  expresarse  mediante  códigos
artísticos e, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen en moitas ocasións un
traballo colectivo, cómpre dispoñer de habilidades de cooperación para contribuír á consecución
dun resultado e apreciar as iniciativas e contribucións alleas.

 A competencia artística incorpora, así mesmo, o coñecemento básico das principais técnicas,
recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas, así como das obras e manifestacións máis
destacadas  do patrimonio cultural.  Ademais,  supón identificar  as relacións existentes  entre  esas
manifestacións e sociedade, a mentalidade e as posibilidades técnicas da época en que se crean, ou
coa  persoa  ou  colectividade  que  as  crea.  Isto  significa  tamén  ter  conciencia  da  evolución  do
pensamento,  das  correntes  estéticas,  das  modas  e  dos  gustos,  así  como  da  importancia
representativa, expresiva e comunicativa que os factores estéticos desempeñaron e desempeñan na
vida cotiá da persoa e das sociedades.

Supón igualmente unha actitude de aprecio da creatividade implícita na expresión de ideas,
experiencias ou sentimentos a través de diferentes medios artísticos como a música, a literatura, as
artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. Esixe,
así  mesmo, valorar a liberdade de expresión,  o dereito á diversidade cultural,  a importancia do
diálogo intercultural e a realización de experiencias artísticas compartidas.

 En  síntese,  o  conxunto  de  destrezas  que  configuran  esta  competencia  refírese  tanto  á
habilidade para apreciar  e  desfrutar  coa  arte  e  outras  manifestacións  culturais,  como a aquelas
relacionadas co emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias.
Implica  un coñecemento  básico  das  distintas  manifestacións  culturais,  artísticas  e  deportivas;  a
aplicación de habilidades de pensamento diverxente e de traballo colaborativo, unha actitude aberta,
respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións artísticas e culturais; o desexo e vontade de
cultivar a propia capacidade estética e creadora e un interese por participar na vida cultural e por
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contribuír  á  conservación do patrimonio  cultural  e  artístico,  tanto  da propia  comunidade como
doutras.

Se  noutras  epocas  historicas  era  a  palabra,  tanto  na  sua  expresion  oral  como escrita,  a
principal forma de expresion e de transmision de ideas e sentimentos, non cabe dubida de que na
epoca na que estamos inmersos a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes en ningunha outra
epoca da historia da humanidade. A materia de Educacion Plastica, Visual e Audiovisual parte dos
bloques  impartidos  na  educacion  primaria  na  area  de  educacion  artistica.  A parte  destinada  a
educacion plastica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as
denominacions de educacion audiovisual, debuxo tecnico e expresion artistica. 

Nos  tres  primeiros  cursos  da  ESO  esta  materia  estruturase  en  tres  bloques:  expresion
plastica,  comunicacion audiovisual e debuxo tecnico.  En cuarto da ESO os bloques nos que se
estrutura a  materia  son:  expresion  plastica,  debuxo tecnico,  fundamentos  do deseno e linguaxe
audiovisual e multimedia. 

O bloque expresion plastica experimenta con materiais e tecnicas diversas na aprendizaxe do
proceso  de  creacion.  Intentase  dar  ao  alumnado  unha  maior  autonomia  na  creacion  de  obras
persoais, axudando a planificar mellor os pasos a seguir na realizacion de proxectos artisticos, tanto
propios coma colectivos. Analizanse as caracteristicas da linguaxe audiovisual dende a cal se realiza
a analise critica das imaxes que nos rodean. Faise, tamen, especial fincape no uso das Tecnoloxias
da Informacion e a Comunicacion aplicadas a imaxe. 

No  bloque  Debuxo  Tecnico  trasladanse  conecementos  teorico-practicos  sobre  diferentes
formas xeometricas e sistemas de representacion e aplicanse estes conecementos a resolucion de
problemas  e  a  realizacion  de  distintos  desenos.  No  cuarto  curso,  considerando  a  madureza  do
alumnado e os conecementos adquiridos, incorporase o bloque de fundamentos do deseno, que vai
permitir  o  conecemento  dos  fundamentos  do  deseno  nas  suas  diferentes  areas,  desenvolvendo,
dende un punto de vista practico, os conecementos adquiridos no resto de bloques. 

1. 1º CICLO 1º ESO 

1.1. OBXECTIVOS 

Desenvolver a capacidade de observación e percepción como medio para comprender as
estruturas  formais  que  nos  arrodean,  potenciando  as  propias  capacidades  de  actividade
representativa: creación, sensibilidade, memoria visual, imaxinación e fantasía, que lle permitirán
referilas tanto oral como graficamente a través de apuntamentos do natural.

Coñecer  e  aplicar  correctamente  as  técnicas  apropiadas  e  desenvolver  destrezas  que
favorezan e amplíen a capacidade expresiva facendo uso do mesmo xeito das tecnoloxías ao seu
alcanzo coñecendo as que a nova tecnoloxía pon á súa disposición.

Expresarse  creativamente  a  través  da  elaboración  de  cómics  sinxelos,  de  xeito  que  as
composicións plásticas expresen niveis de aprendizaxe acaídos aos contidos deste primeiro curso,
que reflictan espontaneidade e personalismo expresivo, sensibilidade no trazo, resultados orixinais e
anovadores, utilizando a técnica máis acorde cos resultados que se pretenden acadar.

Estimular  a  creatividade  de  xeito  que  as  composicións  plásticas  expresen  niveis  de
aprendizaxe que reflexen personalismo expresivo, sensibilidade no trazo e resultados orixinais e
anovadores.

Desenvolver  a  capacidade  de  análise  crítica  das  imaxes  gráfico-plásticas  tanto  se  son
representadas dunha maneira obxectiva como subxectiva, a partir dos recursos adquiridos ao longo
da etapa.

Codificar e decodificar formas e imaxes que conteñan elementos xeométricos.
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Aplicar a linguaxe plástica e a literatura da imaxe (conxunto de creacións, feitos artísticos,
culturais e visuais) a outras áreas do currículum, integrando as diferentes linguaxes.

Facer  uso dos  hábitos  adquiridos  de  observación,  atención precisión,  pulcritude,  estudo,
reflexión e interiorización, 

Potenciar o respecto para as persoas e as súas obras, apreciando outros modos de expresión
visual  e  plásticos,  diferentes  do  propio  e  dos  modos  dominantes  do  contorno,  superando
estereotipos e convencionalismos, e elaborar xuízos e criterios persoais que lles permitan actuar con
autonomía e iniciativa.

Considerar e apreciar o feito artístico como fonte de gozo estético e como parte integrante
do seu patrimonio cultural, contribuíndo obxectivamente ao seu respecto, conservación e mellora.

Empregar  axeitadamente a terminoloxía específica,  oral  e  gráfica,  da linguaxe plástica e
visual aprendida ao longo deste primeiro curso, tanto para referirse aos útiles, formatos, técnicas,
etc., como para a realización dos comentarios de lectura visual que se propoñan, pero sen limitar a
súa utilización ao ámbeto da aula, aplicándoo no sucesivo en todos aqueles foros nos que sexa
oportuno.

Favorecer a desinhibición para facilitar  unha maior capacidade de expresión, mediante a
participación en actividades  de grupo, con aportacións persoais e  con actitude favorábel cara á
exposición  na  aula  dos  propios  traballos,  facilitando  explicacións  aclaratorias  ao  resto  dos
compañeiros/as, para así posibilitar unha maior capacidade de expresión libre a través da linguaxe
visual e plástica.

Comprender a problemática que comporta a representación formal e extraer solucións desde
as diferentes culturas ao longo da historia da Arte, do deseño e da comunicación, enfatizando as
manifestacións propias da cultura galega.

1.1.1. Contribución da materia ao logro das CC clave

A  conciencia  e  expresións  culturais adquírese  fundamentalmente  a  través  da  área  de
educación plástica e visual, estando presente ao longo de todo o currículo. O alumnado aprende a
mirar, ver, observar e percibir,  e desde o coñecemento da linguaxe visual, a apreciar os valores
estéticos  e  culturais  das  producións  artísticas  do  propio  patrimonio  cultural  e  do  alleo.  

Contribúese tamén a acadar esta competencia cando se experimenta e investiga con distintas
técnicas plásticas e visuais para expresarse a través da imaxe.

A educación plástica e visual colabora no  Sentido da iniciativa e espírito emprendedor
dado que todo proceso de creación supón converter unha idea nun produto. Incide estreitamente en
desenvolver estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de
resultados. Deste xeito, sitúa o alumnado ante un proceso que o obriga a tomar decisións de maneira
autónoma. Todo isto, xunto co espírito creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica,
fomentan a iniciativa e autonomía persoal.

A materia constitúe un bo vehículo para o  desenvolvemento das  Competencias sociais e
cívicas. Na medida en que a creación artística supoña un traballo en equipo, promoveranse actitudes
de  respecto,  tolerancia,  cooperación,  flexibilidade  e  contribuirase  á  adquisición  de  habilidades
sociais. Así mesmo introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe en canto as boas prácticas na
utilización de materiais para a creación de obras. A reflexión sobre os procesos e experimentación
creativa contribúe a favorecer a competencia de Aprender a Aprender, que implica a aceptación
dos propios erros como instrumento de mellora.

A importancia que adquiren no currículo os contidos relativos ao contorno audiovisual e
multimedia, expresa o papel que se outorga a esta materia na adquisición da Competencia dixital e,
en  particular,  a  que  achega  o  mundo  das  imaxes.  Ademais,  o  uso  de  recursos  tecnolóxicos
específicos non só supón un recurso válido para a produción de creacións visuais, senón que pola
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súa vez, colabora na adquisición da Competencia dixital.

Esta área contribúe á adquisición da Competencia matemática e competencias básicas en
ciencia  e  tecnoloxía desenvolvendo  a  linguaxe  simbólica  e  profundando  no  coñecemento  de
aspectos espaciais da realidade, mediante a xeometría e a representación obxectiva das formas.

A  educación  plástica  e  visual  enriquece  a  Competencia  en  comunicación
lingüística , dado que, como toda forma de comunicación, posúe uns procedementos comúns que
permiten  facer  uso  duns  recursos  específicos  para  expresar  ideas,  sentimentos  e  emocións
integrando  a  linguaxe  plástica  e  visual  con  outras  imaxes  e  promovendo  a  verbalización  de
expresións plásticas e sentimentos artísticos nun exercicio de comunicación e expresión lingüística..

1.2.CONTIDOS

CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

 BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA

Elementos Configurativos da Imaxe

                          CONTIDOS                                                                  

B1.1. Elementos configurativos da imaxe: Punto, lina e plano. 

B1.2.  Apreciar  o  uso  que  os  artistas  fan  do  punto,  lina  e  plano  para  aplicalo  as  propias
composicions. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identificar os elementos configuradores da imaxe. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a lina e o plano analizando de xeito oral e
escrito imaxes e producions grafico plasticas propias e alleas.  //

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.1.2. Proposta de exemplos de publicidade gráfica que utilicen o punto como centro de atención
visual.

                          CONTIDOS                                                                 

B1.3. O punto como o elemento mais sinxelo na comunicacion visual. 

B1.4 Posibilidades graficas e expresivas da lina en relacion ao seu trazado, grosor ou velocidade. 

B1.5. Calidades do plano como elemento compositivo e como construtor de volume. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Experimentar coas variacions formais do punto, o plano e a lina. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observacion de elementos organicos, na paisaxe,
nos obxectos e en composicions artisticas, empregandoos como inspiracion en creacions grafico-
plasticas. //CAA//

EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a lina e o plano co concepto de ritmo, aplicandoos de forma
libre e espontanea.  //CSIEE//
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EPVAB1.2.3.  Experimenta co valor  expresivo da lina e  o  punto e  as suas  posibilidades  tonais,
aplicando distintos graos de dureza, distintas posicions do lapis de grafico ou de cor (tombado ou
vertical)  e  a  presion  exercida  na  aplicacion,  en  composicions  a  man  alzada,  estruturadas  xe-
ometricamente ou mais libres e espontaneas. //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.2.4.  Realización  de  composicións  a  base  de  puntos,  combinando  axeitadamente  as
concentracións e as dispersións. 

                            CONTIDOS                                                                 

B1.6. Elementos de expresion plastica: a lina, a textura e a cor. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Expresar emocions utilizando distintos elementos configurativos e recursos graficos: lina,
puntos, cores, texturas, claroscuros). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.3.1. Realiza composicions que transmiten emocions basicas (calma, violencia, liberdade,
opresion, alegria, tristura, etc.) utilizando distintos recursos graficos en cada caso (claroscuro, linas,
puntos, texturas, cores...)  //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.3.2.  Realización de texturas  a  partir  da investigación cas  distintas  técnicas  e  materiais  (por
exemplo refregando sobre distintos obxectos rugosos). 

                            CONTIDOS                                                                 

B1.7. A composicion. Elementos da composicion. 

B1.8. O ritmo na composicion. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporcion e ritmo en composicions basicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

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

EPVAB1.4.2.  Realiza  composicions  basicas  con  diferentes  tecnicas  segundo  as  propostas
establecidas por escrito. //CSIEE//

EPVAB1.4.3.  Representa  obxectos  illados  e  agrupados  do  natural  ou  do  ambito  inmediato,
proporcionandoos  en  relacion  coas  suas  caracteristicas  formais  e  en  relacion  co  seu  ambito.
//CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.4.4.  Describir  as formas por meio de apontamentos,  considerando a súa estrutura e  as  súas
proporcións. Elexir e preparación do campo que se vai representar: obxecto-meio.  

Realización de composicións grafico-plásticas: Ter consciencia da imaxe e/ou composición final
que  se  desexa  conseguir  a  partir  da  recuperación  mental  do  hipotético  conxunto  que  se  vai
representar. Facer a recollida de información visual para poder explicitar con maior propiedade todo
o que se pretende representar. 
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                            CONTIDOS                                                                 

B1.9. A cor como fenomeno fisico e visual. Mestura aditiva e mestura substractiva. 

B1.10. O circulo cromatico. Cores complementarias. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Experimentar coas cores primarias e secundarias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.5.1.  Experimenta  coas  cores  primarias  e  secundarias  estudando  a  sintese  aditiva  e
subtractiva e as cores complementarias. //CSC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.5.2. Realizar o círculo cromático a partir das cores primarias. Obter pares contrastados e pares
harmónicos.

Realizar composicións cromáticas con gamas frías ou quentes e composicións con equilíbrio por
simetría a partir dun número predeterminado de elementos. 

Realizar esbozos, esquemas, etc., para captar totalmente as formas. Asimesmo probas de cor, textura
e/ou técnicas gráficas, pictóricas ou escultóricas, para elexir o que mellor se adapte á idea que se
pretende plasmar. 

                            CONTIDOS                                                                 

B1.11. Texturas naturais e artificiais. Capacidade expresiva das texturas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Transcribe texturas tactiles a texturas visuais mediante as tecnicas de frottage, utilizandoas
en composicions abstractas ou figurativas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.6.1.  Transcribe  texturas  tactiles  a  texturas  visuais  mediante  as  tecnicas  de  frottage,
utilizandoas en composicions abstractas ou figurativas. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.6.2. Realizar exercicios que contribúen a un maior dominio da expresión plástica: Imitar texturas
naturais.

                            CONTIDOS                                                                 

B1.12. Materiais e tecnicas de debuxo e pintura. As tecnicas plasticas: Secas, humidas e mixtas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer e aplicar as posibilidades expresivas das tecnicas grafico-plasticas secas, humidas e
mixtas. A tempera, os lapis de grafito e de cor. A colaxe. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

PVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as tecnicas grafico plasticas conecidas aplicandoas de forma
axeitada ao obxectivo da actividade. //CCL//

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicions figurativas e
abstractas  mediante  a  aplicacion  do  lapis  de  forma  continua  en  superficies  homoxeneas  ou

14



degradadas. //CSC//

EPVAB1.7.3.  Experimenta  coas  temperas  aplicando  a  tecnica  de  diferentes  formas  (pinceis,
esponxas,  goteos,  distintos  graos  de  humidade,  estampacions...)  valorando  as  posibilidades
expresivas segundo o grao de opacidade e a creacion de texturas visuais cromaticas. //CCEC//

EPVAB1.7.4.  Utiliza  o  papel  como  material,  manipulandoo,  resgando,  ou  pregando  creando
texturas  visuais  e  tactiles  para  crear  composicions,  colaxes  matericos  e  figuras  tridimensionais.
//CAA//

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

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboracion de obras de forma responsable co
medio e aproveitando as suas calidades grafico-plasticas. //CSC//

EPVAB1.7.7.  Manten  o  seu  espazo  de  traballo  e  o  seu  material  en  perfecto  orde  e  estado,  e
achegandoo a aula cando e necesario para a elaboracion das actividades. //CSC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.7.8.  Elaborar apuntamentos, elexir  materiais e/ou técnicas axeitadas,  e cumplir  os prazos de
presentacion dos traballos propostos en clase.

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

                            CONTIDOS                                                                 

B2.1. A imaxe e a comunicacion visual. Iconicidade. Graos de iconicidade. Imaxe figurativa, imaxe
abstracta. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Reconecer os diferentes graos de iconicidade en imaxes presentes no ambito comunicativo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.1.1. Diferenza imaxes figurativas de abstractas. //CCL//

EPVAB2.1.2. Reconece distintos graos de iconicidade nunha serie de imaxes //CCL//

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseandose nun mesmo tema. //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARASUPERAR A MATERIA//

B2.1.4. Saber recoñecer os distintos graos de iconicidade das imaxes plantexadas diferenciando a
figuración  da abstracción.

 

                            CONTIDOS                                                                 

B2.2. A comunicacion visual. Simbolos e iconas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Distinguir e crear distintos tipos de imaxes segundo a sua relacion significante-significado:
simbolos e iconas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.2.1. Distingue simbolos de iconas. //CCL//

EPVAB2.2.2. Desena simbolos e iconas. //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//
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B2.2.3. Comprender y emplear os diferentes niveis de iconicidad da imaxe gráfica ,  elaborando
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos a partir  da descrición gráfica da
contorna do propio alumno. 

Facer lectura de imaxes (contos sen texto) ou imaxes codificadas (sinais de tráfico). 

                            CONTIDOS                                                                 

B2.3. O comic. O comic como medio de expresion. A linguaxe do comic. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Analizar e realizar comics aplicando os recursos de xeito apropiado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.3.1. Desena un comic utilizando de xeito axeitado vinetas e lendas, globos, linas cineticas
e onomatopeas //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA  SUPERAR A MATERIA//

B2.3.2.  Realizar  unha  tira  de  banda  deseñada  composta  dun  número  reducido  de  viñetas,  que
desenvolvan  un  determinado  guión  proposto  polo  profesor/a,  no  que  se  utilicen  os  elementos
estudados.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.4. A comunicacion visual. Elementos que intervenen na comunicacion visual. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Diferenciar e analizar os distintos elementos que intervenen nun acto de comunicacion. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que intervenen en distintos actos de comunicacion
visual. //CSC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARASUPERAR A MATERIA//

B2.4.2.  Saber  identificar  correctamente  e  analizar  os  elementos  que  interveñen  nun  acto  de
comunicación.

 

                            CONTIDOS                                                                 

B2.5. Funcions dos mensaxes na comunicacion visual e audiovisual. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Reconecer as diferentes funcions da comunicacion. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que intervenen en distintos actos de comunicacion
audiovisual. CCL

EPVAB2.5.2. Distingue a funcion ou funcions que predominan en diferentes mensaxes visuais e
audiovisuais.  CD

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.5.3. Elaborar esbozos e participar activamente na elaboración de carteis para anunciar distintos
acontecementos que teñan lugar no instituto. 
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BLOQUE 3 DEBUXO TÉCNICO

                            CONTIDOS                                                                 

B3.1. Elementos xeometricos fundamentais: O punto, linas e direccions. Posicions relativas entre
rectas: paralelas, cortantes e perpendiculares. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a lina e o plano. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

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

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.1.2. Facer os exercicios de precisión e trazado de xeito correcto.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.2. Manexo da escadra e cartabon para o trazado de paralelas, perpendiculares e rectas a 45º. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Construir  distintos tipos de rectas,  utilizando a escadra e o cartabon, despois de repasar
previamente estes conceptos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.2.1.  Traza rectas  paralelas,  transversais  e  perpendiculares a outra dada,  que pasen por
puntos definidos, utilizando escadra e cartabon con suficiente precision. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.2.2. Realizar os exercicios de precisión e trazado de paralelas e perpendiculares, e asimesmo
deseños nos que predominen as rectas paralelas e perpendiculares de xeito correcto.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.3. Circunferencia e circulo. A circunferencia coma lugar xeometrico basico no plano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer con fluidez os conceptos de circunferencia, circulo e arco. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.3.1.  Construe  unha  circunferencia  lobulada  de  seis  elementos,  utilizando  o  compas.
//CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.3.2. Realizar os exercicios de trazado de compás con soltura.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.4. Manexo do compas. Dividir a circunferencia en dous, catro, seis ou oito partes iguais, usando
o compas. Realizar motivos decorativos co manexo do compas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Utilizar o compas, realizando exercicios variados para familiarizarse con esta ferramenta. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compas, e debuxa coa regra o
hexagono regular e o triangulo equilatero que se posibilita.  //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.4.2. Realizar os exercicios propostos con corrección.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.5. Angulos. Clasificacion de angulos y posicions relativas. 

B3.6. Trazado de angulos con escuadra e cartabon. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender o concepto de angulo e bisectriz e a clasificacion de angulos agudos, rectos e
obtusos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.5.1. Identifica os angulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escadra e no cartabon.  //CSIEE// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.5.2. Dominar a construción de ángulos empregando escadra e cartabón con trazados precisos.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.6. Realizar operacions con angulos. Medidas angulares. Transporte de medidas angulares. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Estudar a suma e resta de angulos e comprender a forma de medilos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.6.1. Suma ou resta angulos positivos ou negativos con regra e compas.  //CMCCT// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.6.2. Saber resolver a suma e resta de ángulos, divisións e cálculos gráficos.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.7. Bisectriz dun angulo. A bisectriz coma lugar xeometrico basico no plano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construcion. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.7.1. Construe a bisectriz dun angulo calquera, con regra e compas. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA  SUPERAR A MATERIA//

B3.7.2. Saber trazar a bisectriz dun ángulo.
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                            CONTIDOS                                                                 

B3.8. Concepto de medida. Operacions con segmentos coa axuda da regra ou utilizando o compas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

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

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.8.2. Saber dividir un segmento utilizando o Teorema de Thales con regra e compás.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.09. Mediatriz dun segmento. A mediatriz coma lugar xeometrico basico no plano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Trazar  a  mediatriz  dun  segmento  utilizando  compas  e  regra.  Tamen  utilizando  regra,
escuadra e cartabon. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compas e regra. Tamen utilizando regra,
escadra e cartabón. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.9.2. Saber trazar a mediatriz dun segmento con escuadra e cartabón.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.11. Teorema de Thales. Aplicacions do teorema de Thales para dividir un segmento en partes
iguais e para a escala dun poligono. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Estudar as aplicacions do teorema de Thales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. //CCE//

EPVAB3.10.2. Escala un poligono aplicando o teorema. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.10.3. Saber aplicar o Teorema de Thales para escalar un polígono.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.12. Lugares xeometricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer lugares xeometricos e definilos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//
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EPVAB3.11.1.  Explica,  verbalmente  ou  por  escrito,  os  exemplos  mais  comuns  de  lugares
xeometricos  (mediatriz,  bisector,  circunferencia,  esfera,  rectas  paralelas,  planos  paralelos,...).
//CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.11.2. Saber diferenciar os lugares xeométricos estudados e entregar os traballos de aula.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.12.  Triangulos.  Clasificacion  dos  triangulos  en  funcion dos  seus  lados  e  dos  seus  angulos.
Propiedade fundamental dos triangulos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender a clasificacion dos triangulos en funcion dos seus lados e dos seus angulos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triangulo, observando os seus lados e os seus angulos. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.12.2. Saber clasificar os triángulos en función dos seus lados e ángulos.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.13. Construcion de triangulos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Construir triangulos conecendo tres dos seus datos (lados ou angulos). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.13.1. Construe un triangulo conecendo dous lados e un angulo, ou dous angulos e un lado,
ou os seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas. //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.13.2. Saber construir os distintos triángulos propostos con correción.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.15.  Linas  e  puntos notables dos  triangulos.  Alturas,  medianas,  bisectrices  e mediatrices  dos
triangulos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Analizar as propiedades dos puntos e rectas caracteristicos dun triangulo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.14.1.  Determina  o  baricentro,  o  incentro  ou  o  circuncentro  de  calquera  triangulo,
construindo previamente as medianas, bisectrices ou mediatrices correspondentes. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.14.2. Coñecer e construir os Puntos Notables do Triángulo.

                            CONTIDOS                                                                 
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B3.16. O triangulo rectangulo. Caracteristicas do triangulo rectangulo. Construcion dun triangulo
rectangulo. 

Conecer as propiedades xeometricas e matematicas dos triangulos rectangulos, aplicandoas
con propiedade a construcion destes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.15.1. Debuxa un triangulo rectangulo conecendo a hipotenusa e un cateto. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.15.2. Coñecer as propiedades e construir o triángulo rectángulo.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.17. Cuadrilateros. Clasificacion e propiedades dos cuadrilateros. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer os diferentes tipos de cuadrilateros. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilatero. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.16.2. Coñecer os diferentes tipos de cuadrilátero.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.18. Construcion de cuadrilateros. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Executar as construcions mais habituais de paralelogramos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.17.1.  Construe  calquera  paralelogramo  conecendo  dous  lados  consecutivos  e  unha
diagonal. //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.17.2. Saber construir os diferentes tipos de paralelogramos.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.19. Os poligonos. Poligonos regulares e irregulares. Clasificacion dos poligonos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Clasificar os poligonos en funcion dos seus lados, reconecendo os regulares e os irregulares. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera poligono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente
se e regular ou irregular. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.18.2. Saber trazar os polígonos regulares e irregulares.
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                            CONTIDOS                                                                 

B3.20. Construcion de poligonos regulares inscritos a unha circunferencia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Estudar a construcion dos poligonos regulares inscritos na circunferencia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.19.1.  Construe  correctamente  poligonos  regulares  de  ata  5  lados,  inscritos  nunha
circunferencia.  //CMCCT// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.19.2. Saber trazar os polígonos regulares de ata 5 lados inscritos na circunferencia.

1.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.3.1. MÍNIMOS ESIXíBEIS 

BLOQUE 1

O alumno  deberá  ser  capaz  de:  Diferenciar  entre  percepcións  e  sensacións.  Apreciar  a
percepción selectiva  da  realidade.  Ter  retentiva  e  memoria  visual.  Diferenciar  entre  percepción
visual, auditiva, olfactiva, gustativa e táctil, e as sensacións que provocan. Diferenciar o enfoque
perceptivo:  conxunto,  parte,  unidade.  Distinguir  os  espazos  ocupados  e  baleiros.  Delimitar  o
contorno dos obxectos como elemento de separación entre a figura e o fondo

Recoñecer o punto. Apreciar as variacións de formas, tamaños e cores de puntos. Recoñecer
o punto como centro de atracción visual. Diferenciar a liña e os tipos de liñas. Utilizar a  liña como
elemento xeométrico. Adquirir destreza no manexo de útiles.

Será capaz de recoñecer a textura. Diferenciará as texturas naturais e artificiais e as texturas
visuais e táctiles.

Recoñecerá a luz e a cor. Saberá definir a luz como fenómeno físico e visual. Coñecerá o
espectro cromático e as cores primarias e secundarias. Deberá saber que son as misturas aditivas e
substractivas. Diferenciará o círculo cromático. Saberá realizar gamas, harmonías e contrastes.

BLOQUE 2

Diferenciará a comunicación visual. Saberá os elementos da comunicación: emisor, receptor,
mensaxe  e  código.  Recoñecerá  códigos  visuais.  Será  capaz  de  crear  signos  e  símbolos  e
diferencialos.

Terá claro o concepto de imaxe. Definirá correctamente os conceptos de imaxe e realidade.
Saberá  distinguir  entre  figuración  e  abstracción.  Recoñecerá  e  definirá  correctamente  a  imaxe
estética fixa: debuxo, pintura, escultura, fotografía...

Distinguira  e  creara  distintos  tipos  de  imaxes  segundo  a  sua  relacion  significante-
significado: simbolos e iconas. 

Reconecera  os  diferentes  graos  de  iconicidade  en  imaxes  presentes  no  ambito
comunicativo. 

Diferenciar e analizar os distintos elementos que intervenen nun acto de comunicacion. 

Analizar e realizar comics aplicando os recursos de xeito apropiado. 

BLOQUE 3

Deberá saber representar  formas bi-dimensionais:  Dominará a  construción de triángulos,
cuadriláteros e polígonos regulares e estrelados polo método xeral.

Recoñecer  o  paralelismo  e  a  perpendicularidade.  Será  capaz  de  trazar  segmentos,
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mediatrices, así como ángulos e bisectrices. Deberá saber trazar circunferencias, arcos e círculos. 

Identificará  as  formas  planas.  Deberá  saber  clasificar  as  formas  planas:  regulares  e
irregulares.  Será  capaz  de  realizar  trazados  xeométricos  básicos  de  formas  planas  sinxelas:
triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares (método xeral).

1.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os criterios de cualificación seguintes permitirán a observación do degrau e nivel dos logros
acadados polos  alumnos/as  logo de traballar  os  contidos  propostos  nas  distintas  actividades.  O
alumnado deberá ser capaz de

Representar  gráfica  ou  plasticamente,  polos  seus  elementos  constitutivos  básicos,  os
obxectos  illados  do  noso  contorno,  prescindindo  de  toda  característica  superficial  e  fixándose
fundamentalmente na forma, proporcións, cor, texturas e relación da figura co fondo.

Diferenciar as cores básicas da natureza e nos obxectos do contorno, utilizando mesturas
substractivas para elaborar o círculo cromático e gamas cálidas e frías, harmonías e contrastes.

Diferenciar os volumes básicos de obxectos de estruturas xeométricas sinxelas, así como as
texturas táctiles, tentando reproducilas empregando distintos materiais e técnicas.

Relacionar entre sí as dimensións de obxectos illados, tomando como referencia unha das
súas partes para estabelecer as correspondentes proporcións, partindo sempre das súas dimensións
xerais e particularizando posteriormente nos detalles.

Interpretar algúns signos convencionais dos códigos visuais presentes no contorno como os
sinais  de  tráfico  ou  o  sistema  sinalético  empregado  no  instituto  ou  nuns  grandes  almacéns,
relacionándoos  cos  obxectos  e  situacións  aos  que  se  refiren  e  analizando neste  contexto  a  súa
estrutura e calidades materiais.

Recoñecer o tipo de soportes, materiais e instrumentos propios das técnicas máis sinxelas
correspondentes  a  este  primeiro  curso  (lapis,  carbón,  sanguina,  pastel,  ceras,  pinturas  á  auga,
encolamentos e modelados), e utilizalos con corrección nas súas producións.

Analizar na aula os efectos que produce a luz dun foco sobre os elementos que ilumina
(illados  ou  en  grupo,  mesmo  sobre  o  rostro  humán),  variando  a  súa  posición  e  intensidade,
reflectindo os resultados percibidos mediante apuntamentos gráficos.

Analizar  as  sensacións  visuais  producidas  pola  distribución,  de  diferentes  xeitos,  dun
número  determinado  de  formas  planas  xeométricas  elementais  sobre  un  campo  visual  dado.
Organizar, con elementos simples, composicións equilibradas.

Buscar  distintas  opcións  na  organización  dun  limitado  número  de  formas  básicas  nun
determinado  campo  visual  e  obter  composicións  diversas,  tendo  en  conta  os  conceptos  de
dimensión, dirección, luz, proporción e modulado nos seus elementos constitutivos, visualizando o
resultado mediante esquemas e bosquexos.

Analizar unha imaxe de debuxo ou pintura, recoñecendo a estrutura formal e estabelecendo
as relacións entre imaxe e contido.

Chegar,  partindo  de  formas  naturais  en  propostas  de  traballo,  a  crear  grecas  ou  orlas
decorativas.

Representar formas volumétricas moi simples (formadas por planos verticais, horizontais e
oblicuos), en perspectiva Isométrica e Cabaleira.

Seleccionar  a  técnica  máis  acadada  para  a  elaboración  dun  cartel  anunciador  dunha
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determinada  proposta  ou  para  realizar  a  ilustración  doutra  área  do  currículo,  facendo  uso  dos
hábitos  adquiridos  de  observación,  atención,  precisión,  pulcritude,  reflexión,  interiorización,
análise, crítica e revisión nas distintas fases de planificación e produción da obra.

Analizar obxectos e imaxes da vida cotiá do alumno (tallo, estoxo, mochila, etc..), valorando
as súas calidades estéticas e a súa adecuación ao uso para o que están previstos.

Realizar unha análise funcional dun determinado obxecto proposto, tratando de identificar
os  seus  compoñentes  fundamentais,  a  partir  dos  que  se  elaborará  unha  estilización  deste  que
manteña a súa funcionalidade.

1.3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Ter un coñecemento fundamentado dos principios relativos á percepción Visual. Trátase de
valorar o nivel de comprensión do alumno/a dos mecanismos da visión, a súa aplicación a outras
áreas  do  coñecemento  e  sensibilización  sobre  os  procesos  e  interaccións  da  Luz  e  a  Vista,
diferenciando as cores na natureza e nos obxectos que nos rodean, diferenciando gamas, matices e
intensidades das cores.

Interpretar e elaborar signos e códigos visuais. Deberanse adquirir capacidades necesarias para unha
correcta  interpretación  de  símbolos  gráfico-plásticos,  así  como o  seu  recoñecemento  e  análise,
elaborando propostas propias sobre uns contextos predeterminados que os alumnos/as recollerán do
seu entorno.

Comprender os mecanismos da sintaxe gráfica. O alumno/a deberá pescudar na busca dos
diferentes  significados e  significantes  da  mensaxe visual:  Cor,  Composición,  Contextos,
etc.., elaborando conclusións propias e axeitadas sobre os métodos, procedementos e xénese
das mensaxes.

Seleccionar entre as distintas linguaxes o máis acaído ás súas necesidades. Comprobaremos
se o alumnado adquiriu a capacidade de empregar a linguaxe máis apropiada na resolución
de plantexamentos expresivos concretos así como de elixir o procedemento que resposta
máis axeitadamente ao fin proposto.

Adquisición  de  habilidades  procedimentais.  e  necesario  avaliar  o  degrau  de
perfeccionamento no manexo dos materiais e instrumentos propios da expresión gráfico-
plástica: útiles apropiados para o debuxo xeométrico e procedementos de expresión gráfico-
plástica.

Utilización  expresiva  da  forma  e  a  cor.  Elaboración  de  carteis,  marcas,  anagramas  e
logotipos.

Representación  obxectiva  da  forma.  Os  alumnos/as  deberán  ser  capaces  de  representar
formas e conxuntos de formas espaciais no plano mediante a realización de perspectivas
Isométricas  simples,  tendo  adquirido  a  capacidade  de  visualización  espacial  das
representacións gráficas en diédrico.

Adquisición  de  criterios  e  capacidades  de  planificación.  Avaliarase  a  capacidade  dos
alumnos/as de resolver os seus traballos con criterios coherentes de ordenamento das tarefas
a desenvolver e a secuenciación dos procesos a levar a cabo.

1.4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

Existen  moitas  e  variadas  formas  de  encarar  o  desenrolo  creativo  dos  alumnos/as  e  sentar  os
criterios metodolóxicos para un correcto e positivo funcionamento do traballo que se realiza na
aula. En todo caso calquera que fora o método a empregar terá que estar absolutamente supeditado
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aos seus resultados. Isto e:

Experimentando  e  abondando  sobre  a  mellor  maneira  de  chegar  ao  adolescente  ao  feito  da
expresión gráfico plástica e de afondar no seu coñecemento ate o punto de chegar a converter a
expresión  artística  nunha  linguaxe  máis  do  alumno/a  equiparábel  en  canto  a  resultados  e
satisfaccións a calquera outra linguaxe,  numerosos estudos concluíron en que o mellor xeito de
facelo  e  aquel  no  que  o propio  alumno/a  se  sinte  máis  identificado coa  súa  propia  creación e
cómodo/a na recollida de dados e execución a través da técnica escollida por el/ela mesma, así
como o propio campo de experimentación e o tema elixido para a súa expresión.

Parnes  (1966)  enumera  varios  dos  principios  en  que  se  basea  o  seu  método  particular  e  que
poderiamos  denominar  como  Método  Directo:  Un  dos  seus  esquemas  principais  consiste  no
desenrolo de moitas ideas e moitas solucións para un problema concreto dado. Isto significa pensar
nun grande número de posíbeis alternativas, partindo da base de que cantas máis solucións sexan
suxeridas, maiores serán as posibilidades de incrementar a actividade positiva e receptiva cara o
proceso  creativo  e  de estimulación da  propia  inquietude  do alumno/a.  O segundo principio  de
Parnes e o chamado Xuízo diferido, de xeito que cando un alumno/a está traballando nun problema
particular, o profesor debe absterse de efectuar un xuízo, posibelmente precipitado, de xeito que a
súa abstención xenera un grande número de ideas sen nengún intento inmediato de avaliar ou de
atopar unha rápida solución ao problema ou cuestión plantexada. O terceiro postulado consiste na
Formación de asociacións remotas,  que xeneran unha inquietude que xeralmente deben adoptar
unha  solución  creativa  para  a  resolución  do  caos  presentado,  isto  e:  xeralmente  asócianse
determinadas cousas, como o sal e a pementa, o aceite e o vinagre, o peixe e o mar, etc... rompendo
estes patróns asócianse elementos absolutamente dispares e aparentemente sen nengunha conexión.
A harmonización  do  conxunto  de  elementos  mesmo  antagónicos  faise  posíbel  imaxinativa  e
creativamente, estimulando a actividade e vontade de esforzo do alumno/a.

Outro xeito  de encarar  o desenrolo da actividade plástica positiva dentro da aula é o chamado
Sinéctico, exposto entre outros por Gordon, 1961 e Prince, 1970.

Este  enfoque  difire  considerabelmente  do  anterior,  enfatizando  no  uso  da  metáfora  e  a
analoxía.  Baséase  na  especulación e  estimúlase  o  factor  emocional,  que  se  considera  máis
importante  que  o  intelectual,  alentándose  as  ideas  pouco  racionais  e  descabelladas  e  poñendo
coidado en que, na proposición interactiva co grupo de alumnos/as, nengunha quede sen examinar.
O que se pretende é que o pensamento dos alumnos se libere das inhibicións e expoñan –interpreten
plasticamente- as súas inquedanzas sen limitacións de nengún tipo, nen formais nen intelectuais.

Finalmente e dirixido a un exercitamento máis individual do potenciamento expresivo dos
alumnos/as,  Kirst  e  Diekmeyer,  1973,  propoñen  unha  actividade  que  require  que  o  alumno/a
investigue, sinalando un tempo prefixado todos os días, facendo unha variedade de experimentos e
exercicios que desenvolvan a flexibilidade, a orixinalidade, a inventiva e a seguridade e fluidez no
desenrolo das propostas de expresión concretas.

Xeralmente no medio escolar, o primeiro paso o determina o docente: presenta un problema
a resolver, plantexa os interrogantes, etc... A solución mesma queda en mans do docente, pode ser
correcta ou errónea, e se é errónea se volve a repetir o exercicio.

Na expresión gráfico plástica, todos estes pasos dependen do alumno/a. A páxina ou soporte
branco  e  limpo  do  inicio,  o  impulso  expresivo  inicial,  o  desexo  de  desenvolver  a  forma,  non
pertencen ao profesor.  O próximo paso tamén depende do alumno: o que emprega son as súas
propias experiencias, memoria, uso de materiais e técnicas e mesmo deposita a súa impronta en
canto ao “xeito” particular de enfrontarse a un problema concreto. Finalmente o éxito ou fracaso
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tamén dependen do seu propio criterio para apreciar os resultados obtidos.

Concretando e tomando como base algúns dos principios  expostos con anterioridade,  os
criterios metodolóxicos que quen suscribimos consideramos axeitados para a súa aplicación na aula,
son, feita a salvedade da adecuación á actitude e aptitudes do alumnado, os seguintes:

Expresado de xeito xeral para toda a  Aprendizaxe Comprensiva,  o desenvolvemento dos
contidos na materia de Educación Plástica e Visual, baséase na concepción activa do mesmo (volta
á aula-taller),  tomando como principio elemental  aprender  a  ver  (comprender  os estímulos  que
reciben) e aprender a facer, e dicir, aprender a expresar correctamente as sensacións/emocións que
produce a percepción do entorno e a súa expresión gráfico-plástica.

-  Estimular  no  alumnado  un  encontro  a  través  da  percepción  da  súa  realidade  concreta  e  das
vivencias  e  do entorno que o rodea,  diversificando a oferta  educativa na aula  e potenciando o
coñecemento “in situ” dos elementos xeradores de formas e conceptos artísticos da súa propia vila e
arredores, incidindo na auto-estima do mundo e cultura que lle son comúns e cotiáns.

- Fomentar e incentivar a busca de información sobre aqueles temas que lles resulten suxerentes e
facer que aquelas inquedanzas das que poden resultar propostas creativas interesantes as aprecien
como tais e as desenvolvan desde o seu propio esforzo e traballo como medio de formación persoal.

- Que o alumno/a atope nas experiencias e contidos que se tratan na aula un medio desenvolto de
expresión no que se sinta seguro/a e que lle proporcione satisfacción e suficiencia. Que aprenda a
observar e tirar as conclusións que formarán a súa capacidade de discernimento.

O  interese  pola  participación  e  experimentación  que  se  pretende  despertar  cunha
metodoloxía de traballo activo suporá a implicación do/a estudante no desenrolo de actividades que
lle permitirán chegar aos resultados apetecidos que –ao tempo que lle proporcionarán a satisfacción
dunha  necesidade  expresiva  realizada-  suporán  un  reafirmamento  da  súa  capacidade  para
desenvolver procesos e técnicas que seguramente non tiña descuberto así como o potenciamento da
súa propia capacidade de expresión plástica.

Podemos concretar o proceso nas seguintes fases:

           Ambiente Capaz Incardinación no Medio

           Participación Destrezas

           Dialéctica   Obxectivos

Ambiente  Capaz:  A primeira  e  necesaria  e  a  definición  dun  ambiente  capaz de  estimular  o
proceso creativo;  especial,  propicio,  agradábel.  Temos experimentado con grande satisfacción e
resultados que –ao contrario do que puidera suceder en outras Áreas- o ambiente musical relaxa e
concentra ao alumno/a no traballo que está a realizar, potenciando a súa actividade creativa.

Participación: O proceso de aprendizaxe deberá implicar ao alumno/a excitando a súa curiosidade,
motivando  o seu desexo de participar no descubrimento e/ou análise dos temas que lle resultan
próximos  e  atractivos,  despertando  o  seu  interese  en  traballar  sobre  eles,  provocando  a  súa
participación e expresividade.

Facilitarase a comprensión das diversas linguaxes, e a complementariedade ou simultaneidade delas
e a adecuación de todas á expresión, incidindo no recoñecemento da expresión plástica (da linguaxe
plástica) como un medio máis ao seu alcance.

Dialéctica: No desenrolo de moitas solucións para un problema concreto dado estarase fomentando
a diversidade de expresións diferentes fronte a un mesmo estímulo (elemento-imaxe), potenciando o
enfrontamento plástico-dialéctico entre os propios alumnos na vía de estimular a súa capacidade
crítica, incrementando a actividade positiva e receptiva cara o proceso creativo e de estimulación.
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Incardinación  no  Medio:  Moi  importante  consideramos  o  contacto  directo  co  feito  natural  e
artístico que envolve as  vivencias dos propios alumnos.  O seu entorno e hábitat,  composto por
infinidade de imaxes, signos, grafismos, simboloxías e mensaxes diversas serán quen de potenciar a
súa incardinación no medio como xeito de asumir e comprender a súa propia historia e cultura e de
onde deberán recoller información e propostas de traballo, sendo a principal tarefa do profesor, non
marcar un rumbo prefixado e concreto,  senón estimular a  capacidade de apreciación de moitos
elementos e imaxes que ate o de hoxe seguramente lle pasaron desapercibidos e que no momento de
encarar  o  seu  coñecemento  e  análise  lle  resultan  evocadoras  de  respostas  que  fomenten  a  súa
actividade plástica.

Destrezas: O coñecemento do feito creativo pasa necesariamente pola adquisición de determinadas
destrezas no manexo dos instrumentos e materiais; destrezas que non serán conseguidas sen unha
práctica habitual na aula e que o profesor debe fomentar e estimular, adicando o tempo necesario
sen regatear esforzos diante das posíbeis dificultades que se presenten; dificultades propias dos
alumnos como dos medios materiais disponíbeis no centro.

Obxectivos:  Para a consecución dos obxectivos propostos e o desenrolo adecuado e preciso da
metodoloxía proposta compre ordenar e clarificar os seguintes pasos a dar na execución do sistema
de aprendizaxe:

Superado  o  primeiro  punto  de  partida,  a  recollida  de  datos  e  almacenamento  de  información,
conseguido, despertado e estimulado o interese dos alumnos/as, traducidos a imaxes e símbolos as
propostas  de  traballo,  a  seguinte  fase  consistirá  nunha  axeitada  selección,  analizando  e
comprendendo os elementos aportados, sentando os principios fundamentais que o alumno debe
aprender, formulando a terminoloxía específica que acompañará aos coñecementos adquiridos así
como a súa aplicación en técnicas de traballo.

Tamén optaremos por métodos de traballo diferentes á experimentación que proporciona a propia
execución das obras, dando por suposto como xa quedou expresado máis enriba a imprescindíbel
aprendizaxe a través da práctica cos materiais que dispoñamos en cada caso; estámonos a referir a
métodos que diversifiquen a  actividade  que se realiza,  efectuando visitas  a  museos,  coñecendo
arquitecturas  e  monumentos,  tomando  notas  do  propio  entorno  natural,  e  o  uso  de  materiais
audiovisuais e o emprego de técnicas de deseño asistido, etc... As prácticas, tanto na aula como no
taller, poderán ser complementadas con proxeccións, conferencias e charlas de especialistas, etc...

As técnicas que vaian ser empregadas, serán introducidas gradualmente, significando con claridade
os tempos que se van adicar a cada unha e reservando, ao longo do curso, períodos de reforzo, de
revisión das técnicas xa tratadas e experimentadas, con fin de que os alumnos/as teñan sempre un
contacto  global  cos  diferentes  procedementos  proporcionando  actividades  de  re-encontro  e
actualización evitando que calquera técnica quede esquecida e non se recurra a ela -inda sendo
preciso- por carecer da suficiente confianza na súa práctica.

A Linguaxe Visual, á parte da súa especifidade dentro da materia de Educación Plástica e Visual,
ofrece ao alumno/a  os  suficientes  recursos  plásticos  e  expresivos  como para  permitirlles  o  seu
deselvolvemento en calquera outra Área que precise dun recurso gráfico para a súa análise, estudo
ou presentación; deberase potenciar e animar ao alumnado a que adquira o hábito do uso expresivo
plástico, fomentando ao mesmo tempo, deste xeito, a ampliación do tempo adicado ás actividades
gráfico-plásticas e mellorando o seu rendemento nas outras áreas do currículum.

1.5. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

A revisión  dos  criterios  de  avaliación  de  etapa  é  un  aspecto  fundamental  do  Proxecto
Curricular, xa que e necesario que toda a equipa docente comparta os mesmos criterios en relación
coas aprendizaxes propostas para que un alumno/a se poda enfrontar con posibilidades de éxito aos
estudos do ensino Post-Obrigatorio ou ao mundo do traballo, e, en xeral, que poda incorporarse á
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vida  activa  e  adulta  ca  suficiente  bagaxe  que  lle  permita  o  seu  desenvolvemento  inserido  na
sociedade. 

1.5.1. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

A Avaliación e un elemento fundamental, como e obvio, no proceso de ensino e aprendizaxe.
Entenderemos avaliar como o feito de realizar un seguimento do proceso educativo que nos permita
obter a información necesaria para saber en todo momento a marcha do proceso, os resultados
obtidos e o nivel de adecuación de todos os criterios que se tiveron en conta, no inicio e o desenrolo
do  mesmo.  Axustándose  a  estas  directrices  a  avaliación  ordinaria  realizarase  baseándose  na
evolución do alumno/a dende o comezo do curso, apreciando o desenrolo dos seus coñecementos e
actitudes e cumprindo os requisitos dos contidos mínimos esixíbeis. 

A avaliación permitirá extraer as conclusións necesarias mesmo para modificar eses criterios
aludidos. Porén, a avaliación débese referir tanto a como están aprendendo os alumnos/as como aos
elementos da práctica docente que se están usando tanto na aula como no centro docente.

1.5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE
PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA APLICADO O DEREITO A

AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perdera a posibilidade de que lle sexa aplicada a avaliación continua poderá
realizar  unha  proba  de  exame  final  de  toda  a  materia,  na  que  se  farán  exercicios  prácticos  e
preguntas teóricas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis relacionados anteriormente no punto
1.3.1. 

1.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

O  sistema  de  cualificación  axustarase  á  consecución  dos  contidos  mínimos  propostos,
procedendo á súa análise e cualificación tal e como se especificou no punto 1.3.2. 

A cualificación dos traballos e actividades de aula formará parte fundamental da nota total
da  avaliación,  que  poderá  ser  completada  -formando  un  todo-  cos  correspondentes  exercicios-
exames de cada avaliación do seguinte xeito:

Da suma dos exercicios e traballos (chamados Láminas) de diferente tipo realizados
durante cada período de Avaliación resultará unha cifra coa que -dividida polo número de traballos
que o alumno/a tivera que ter  entregado- obteremos unha media de traballos (Mtr) que ou ben
indicará a cualificación desa Avaliación (no caso de non ter realizado nengunha proba tipo exame
nese período) ou ben será sumada á nota media (Mex) das diferentes probas (exames) e calculada a
nota da Avaliación según: 

media dos traballos realizados (MTr) + nota ou nota media dos exames (Mex) divididas por 2.

80% Nota da Avaliación =  (Mtr + Mex) / 2

A media no eventual caso de non considerar a realización de algunha proba tipo exame
nunha determinada Avaliación, esta cualificación -a dos traballos e actividades- poderá acadar o
80%. Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

         O 20% restante da nota correspondente á cualificación da cada Avaliación e á Avaliación Final
estará composta pola consideración sistemática mediante unha pequena guía de observación que
estará inserida na axenda (libreta) de clase de cada grupo e constará dos seguintes apartados:

       Asistencia, Puntualidade, Coidado do Material, Respecto aos demais, Participación na Aula,
Aporte do material e Realización da tarefas encomendadas (ben na clase ou en casa).

As anotacións negativas en calquera dos apartados restarán porcentaxes de cualificación até
un máximo do 20% como quedou indicado a razón dun 2% por cada anotación. Ningunha anotación
significaría que a nota (Mtr + Mex) / 2 suporía o 100% da cualificación da Avaliación.
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1.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

 O alumnado terá dereito a recuperar as unidades nas que non acadou un resultado satisfactorio, e
desta forma ir cumprindo cos requisitos dos contidos mínimos esixidos. 

1.5.4.1 DA PROPIA MATERIA DURANTE O CURSO

A programación non contempla un programa de recuperación dos alumnos/as, pero terase en
conta o interese do alumno na consecución dos obxectivos propostos, plantexando novos exercicios
que sirvan de reforzo e recuperación nas distintas unidades didácticas do programa.

1.5.4.2 DA MATERIA PENDENTE EN CURSOS POSTERIORES

O  alumnado  que   non  superara  a  materia  logo  da  Avaliación  Extraordinaria  e
promocionara de curso, deberá realizar -para superar a materia pendente- os exercicios e traballos
referidos os contidos da Programacion de 1º de ESO que lle serán propostos polo Departamento en
tres bloques diferenciados correspondentes ás tres avaliacións do curso. A cualificación positiva
destes traballos será condición suficiente para a superación da materia pendente; en caso contrario o
alumnado deberá efectuar un exame no mes de Maio, na data que o centro determine.

1.6 MATERAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO

O departamento conta con dúas aulas específicas de debuxo: Aínda que ambas as dúas son aptas
para os trazados e debuxo técnico e lineal, unha delas -considerada como taller- préstase máis aos
traballos artísticos de cor e volume; este aula conta con auga corrente para limpar o material de
pintura e unha serie de cabaletes para traballar en vertical. Para visualizar imaxes e materiais as
aulas dispoñen de pantallas de proxección e canóns.

 Para actividades  especiais  cóntase tamén co material  audiovisual  (cámaras  de fotografía
dixital, cámara de vídeo, escáner, impresoras, etc.)

Os libros que se poderán utilizar durante o presente curso serán:

Libro de texto para 1º curso de E.S.O.:  Educación plástica y visual I 1º E.S.O. Editorial S M
2011  ISBN 978-846-754-0000

Poderá ser sustituido polo novo da editorial:  

Educación plástica, visual e audiovisual I 1º E.S.O. 

Editorial S M  SAVIA 2015  ISBN 978-84-675-7608-5

1.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS

O  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuno,  polo  que  se  establece  o  curriculo  da  educacion
secundaria  obrigatoria  e  do bacharelato na Comunidade Autonoma de Galicia  establece no seu
Artigo 4:

Artigo 4. Elementos transversais 

1.  A  Comprension  lectora,  a  Expresion  oral  e  escrita,  a  Comunicacion  audiovisual,  as
Tecnoloxias da informacion e da comunicacion (TIC), o Emprendemento, e a Educacion civica
e  constitucional traballaranse  en  todas  as  materias,  sen  prexuizo  do  seu  tratamento  especifico
nalgunhas das materias de cada etapa. 

2.  A Conselleria  con  competencias  en  materia  de  educacion  fomentara  o  desenvolvemento  da
igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevencion da violencia de xenero ou contra persoas
con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminacion
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por calquera condicion ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promovera a aprendizaxe da prevencion e resolucion pacifica de conflitos
en  todos  os  ambitos  da  vida  persoal,  familiar  e  social,  asi  como dos  valores  que  sustentan  a
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo politico, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos
humanos,  o  respecto  por  igual  aos  homes  e  as  mulleres,  e  as  persoas  con  discapacidade,  e  o
rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a
consideracion  as  victimas  do  terrorismo,  e  a  prevencion  do  terrorismo  e  de  calquera  tipo  de
violencia. 

A programacion docente debe abranguer en todo caso a prevencion da violencia de xenero,
da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de
violencia, racismo ou xenofobia, incluido o estudo do Holocausto xudeu como feito historico. 

Evitaranse  os  comportamentos  e  os  contidos  sexistas  e  os  estereotipos  que  suponan
discriminacion  por  razon  da  orientacion  sexual  ou  da  identidade  de  xenero,  favorecendo  a
visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxenero e intersexual. 

3.  A Conselleria  con competencias  en  materia  de  educacion  fomentara  as  medidas  para  que  o
alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espirito emprendedor e a iniciativa
empresarial  a  partir  de  aptitudes  como a  creatividade,  a  autonomia,  a  iniciativa,  o  traballo  en
equipo, a confianza nun mesmo e o sentido critico. 

4.  No  ambito  da  educacion  e  a  seguridade  viaria,  promoveranse  accions  para  a  mellora  da
convivencia  e  a  prevencion  dos  accidentes  de  trafico,  coa  finalidade  de  que  os/as  alumnos/as
conezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vias, en calidade de peons, viaxeiros/as e
condutores/as de bicicletas ou vehiculos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a
convivencia,  a  tolerancia,  a  prudencia,  o  autocontrol,  o  dialogo  e  a  empatia  con  actuacions
adecuadas tendentes a evitar os accidentes de trafico e as suas secuelas. 

Sendo o Proxecto curricular o proceso de toma de decisións polo que o profesorado establece unha
serie de acordos sobre as estratexias de intervención didáctica que se van usar co fin de asegurar a
coherencia na práctica docente,  tamén no Proxecto Curricular o profesorado do centro terá que
deseñar o xeito de incidir no tratamento dos contidos transversais.

Prestarase especial  atención a que queden recollidas adecuadamente na secuencia que se
estableza. Son contidos a respecto dos que a sociedade e especialmente sensíbel: Saúde e Calidade
de Vida, Educación Ambiental, Educación para a Paz, Educación do consumidor, Educación para a
igualdade entre os sexos, Educación para o Lecer e Educación Vial.

Podemos sinalar os seguintes criterios:

1.- Obxetivar no Proxecto Curricular os contidos propostos no currículum oficial segundo as
consideracións que aporte a experiencia do centro e o profesorado de cada área.

2.- Contemplar nas propostas para a concreción do Proxecto Curricular, aquelas cuestións
que –extraidas do coñecemento particular da respectiva área de cada profesor- se consideren máis
axeitados e cunha maior relación e/ou adecuación ao tratamento dos contidos transversais fixados.

3.-  Observar  as  inter-relacións  que  existan  ente  as  diferentes  Áreas  descubrindo  os
elementos  comúns.  O  profesorado  acordará  o  tratamento  dos  contidos  transversais  para  a  súa
aplicación na Aula.

4.- Prefixar nas respectivas secuencias de contidos de cada área os argumentos expositivos
recurrentes nas diversas áreas. Conseguiráse unha maior incidencia no tratamento asumindo unha
co-responsabilidade no desenvolvimento inter-disciplinar docente dos contidos transversais.

5.- Analizar cada unidade didáctica fixando en cada unha delas o tratamento de –alomenos-
un dos contidos propostos.

30



1.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO

O Departamento de educación Plástica e Visual do IES A Pontepedriña propón as seguintes
actividades para o curso 2019-2020:

A relación destas actividades correspóndese co calendario escolar e reflicte
os  traballos  complementarios  e  extraescolares  que  se  pretenden realizar  ao  longo  dos  distintos
trimestres do curso. 

Inclúense as actividades que se levarán a cabo polo propio departamento e as que serán realizadas
en  colaboración  con  outros  departamentos.  Igualmente  relaciónanse  as  actividades  que
tradicionalmente  realiza  o  centro  con  motivo  de  diferentes:  conmemoracións,  aniversarios,
efemérides, etc. 

Obviamente, as actividades que poidan ser ofertadas ao longo do curso -por entidades alleas
ao Centro- non aparecen relacionadas.

                       Entroido:

Realización de decorados, carteis, disfraces e complementos con motivo do Entroido 2020. Esta
actividade está dirixida a todo o alumnado e profesorado do centro.

Día da Letras Galegas:

Estas actividades estarán dirixidas a todo o alumnado e profesorado do centro.

Promoción da celebración, en colaboración co departamento de Lingua Galega. 

Visitas a Exposicións e Actividades relacionadas: 

Estaremos atentos ás Exposicións, Actividades e Concursos alleos ao centro e patrocinadas
por  outras  entidades  que  poidan  ser  de  interese  para  o  alumnado,  de  3º  e  4º  de  ESO
fundamentalmente.

Actividades complementarias. Alumnado de ESO e Bacharelato. 

Colaboración con outros Departamentos:

      O alumnado de ESO participará en proxectos interdisciplinares colaborando con diferentes
departamentos didácticos tanto do propio IES como de outros concellos fora da cidade.

1.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES

Para  atender  á  diversidade  do  alumnado  e  preciso  proceder  a  efectuar  unha
Avaliación inicial  das características que reúnen os alumnos/as, coñecementos previos,  nivel de
desenvolvemento das capacidades, medio habitual, particularidades, etc..:

Un aspecto verdadeiramente importante nesta etapa e a atención especial que se debe
prestar ao problema da diversidade dos alumnos. É a partir dos doce anos cando se reflicten de xeito
máis ostensíbel as diferencias nos alumnos/as respecto ás súas capacidades, intereses e motivacións.
É necesario, pois, deseñar unha estratexia adecuada que resposte a estas diferencias. O alumno/a,
ademais,  comenza a darse conta desas diferencias propias e  desexa ter  algunha posibilidade de
elección  entre  as  varias  opcións  que  lle  permita,  sen  decisións  irreversíbeis,  ir  configurando  o
camiño que máis se acople ás súas propias posibilidades e gustos.

Deberemos ter en conta este aspecto á hora de deseñar as actividades e, sobre todo, á
hora de facer as valoracións: hai alumnos/as que resolverán de mellor xeito determinadas cuestións
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ou  ámbitos  da  expresión  gráfico-plástica,  simplemente  (por  exemplo)  por  unha  mellor  pre-
disposición a traballar cun determinado material ou instrumento. É convinte, polo tanto, suxerir
actividades diferentes con posibilidade de elección de algunhas, subdividilas en fases de diferente
complexidade, situar alternativamente aos alumnos/as en diferentes tarefas, propoñer actividades de
reforzo diferentes según as dificultades, etc.

O espazo de opcionalidade crecente que ofrece a etapa 12-16 deixa unha progresiva
marxe de elección de tarefas.  O alumno/a pode así  elixir  contidos  e materias  que lle  interesen
dacordo ás consideracións que ten de si mesmo e das súas posibilidades.

Nas programacións de aula deberase ter en conta a adecuación dos contidos (tendo
como referencia os obxectivos xerais da Área), considerando modificacións que atendan á diferente
receptividade e/ou motivación dos alumnos procedendo ás adaptacións curriculares que se precisen
e que se poden concretar en:

Adaptación do material didáctico e variación da metodoloxía que se desenvolve na
aula, adecuándoa ás especificidades advertidas nos alumnos/as. No caso da alumna con necesidades
especiais contará  na aula cunha mesa de traballo específica con escotadura e ordenador táctil ou
IPAD persoal para a realización de todas as tarefas plantexadas.

Propoñer actividades diferenciadas e establecer grupos flexíbeis de traballo que se
desenvolvan según uns mesmos criterios coincidentes.

Variacións  no  ritmo  do  desenvolvemento  da  actividade  docente,  facendo  máis
dinámica a progresión no caso de actividades e ralentizando a exposición dos contidos cando se
trate de promover o reforzo para determinados alumnos/as.

Planificación de actividades complementarias, debates, lecturas, audiovisuais que
podan atender ás diferentes capacidades, intereses e motivacións.

En  caso  necesario  faranse  as  adaptacións  curriculares  que  se  adecuarán  ás
programacións e ás características específicas dos alumnos/as que o precisen, sempre tendo en conta
que con esta adaptación se contribuirá ao desenrolo e/ou aprendizaxe das capacidades que figuran
nos obxectivos xerais da Área.

En  nengún  caso  as  adaptacións  e  variacións  que  se  produzan,  tanto  no  proprio
currículum como dentro da aula, deberan supoñer a segregación dos alumnos, entendendo que a
adaptación curricular e un recurso extremo mais non normalizado para a atención á diversidade.

1.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

No programa do Plan Lector do centro aparecerán reflectidas as diferentes actividades a
realizar  durante  o  presente  curso.  Os  alumnos/as  realizarán  exercicios  nos  que  a  lectura
comprensiva e a interpretación de textos sexan primordiais para realizar algún traballo relacionado
coa asignatura de Educación Plástica e Visual: 

Fundamentalmente a Lectura -para o grupo- do Libro de Texto; por outra banda animarase
ao alumnado á investigación a través dos libros e doutros medios plantexando traballos escritos
relacionados coa propia materia de Educación Plástica e Visual.

1.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

 A importancia dos medios de transmisión da información e primordial á hora de instruir ao
alumnado na investigación e tratamento dos coñecementos para o seu proceso posterior. 

Integraremos  estes  medios  cos  xa  coñecidos,  como  a  recopilación  de  datos
bibliográficos, para ter deste modo unha visión completa dos datos que se nos ofrecen mediante
estas fontes de información.

  O  recurso  de  consultar  na  rede  non  deberá  relegar  a  consulta  bibliográfica,  polo  tanto
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insistirase no uso alternativo de libros e internet, xa que a fiabilidade non sempre está demostrada
nalgunhas páxinas da web.

 Durante o curso,  animarase aos  alumnos/as  á  produción non só de textos  e imaxes nun
formato standard, senón á utilización de todo ese material para crear outro tipo de traballos en
diferente formato e que inclúan outros medios como o vídeo e a música, así como a creación de
presentacións  multimedia  ou  outras  técnicas  artísticas  contemporáneas  baseadas  nas  novas
tecnoloxías:  trazados  xeométricos  e  artísticos  mediante  programas  informáticos  (Inkscape,
SketchUp, My paint, Open-Office, Gimp, etc...).

3. 2º CICLO - 3º ESO

3.1. OBXECTIVOS 

Utilización correcta das técnicas gráfico-plásticas favorecendo a capacidade expresiva dos
alumnos/as  poñendo  énfase  no  tratamento  axeitado  dos  materiais,  promovendo  o  sentido  da
pulcritude e limpeza. Estimulación do feito creativo persoal e a Plástica como medio de expresión,
asi como do respecto ás obras dos/as compañeiros/as.

Comprensión dos métodos de expresión gráfica partindo da análise de elementos estruturais
coñecidos.

Aplicar a linguaxe plástica a outras áreas do currículum, integrando as diferentes linguaxes.

Estimulación do feito creativo persoal e a Plástica como medio de expresión, así como do
respecto ás obras dos compañeiros/as.

Comprensión dos métodos de expresión gráfica partindo da análise de elementos estruturais
coñecidos.

Empregar  axeitadamente a terminoloxía específica,  oral  e  gráfica,  da linguaxe plástica e
visual aprendida até o momento, tanto para se referir aos útiles, formatos, técnicas, etc., como para a
realización de comentarios de lectura visual que se propoñan, mais sen limitar a súa utilización ao
ámeto da aula, aplicándoo no sucesivo en todos aqueles foros nos que sexa oportuno. Aplicar a
linguaxe plástica a outras áreas do currículum, integrando as diferentes linguaxes.

Amosar desinhibición a través do manteñemento dunha actitude positiva para ser tomado
como referencia ou modelo de exemplo en actividades propostas na aula, para así posibilitar unha
maior capacidade de expresión libre a través da linguaxe visual e plástica.

Desenvolver  a  capacidade  de  observación e  percepción como meio  para  comprender  as
estruturas formais que nos rodean, analizando os efectos que a luz exerce sobre os obxectos, e
identificando as diferentes gamas e matices da cor e as texturas que se presentan na natureza e na
contorna;  establecendo  relacións  entre  os  distintos  elementos  que  aparecen  no campo visual  e
potenciando as  propias  capacidades  de  actividade  representativa:  sensibilidade,  memoria  visual,
imaxinación e fantasía que lle permitirán referilas tanto oralmente como graficamente a través de
apuntamentos do natural.

Facer uso dos hábitos adquiridos de observación, atención, precisión, pulcritude, reflexión,
interiorización, análise, crítica e revisión nas distintas fases de planificación e produción dunha obra
de deseño gráfico de creación da imaxe da empresa a través dun logotipo, realizado de forma tanto
individual como colectivamente.

3.1.1. Contribución da materia ao logro das Competencias Clave

No primeiro curso, debeuse incidir no reafirmamento da confianza necesaria para achegarse
á comprensión do feito artístico e á comprensión dos medios rudimentarios para a expresión persoal
do alumno/a, así como no estímulo da capacidade de observación para a comprensión do mundo
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gráfico  que  nos  rodea  facendo  fincapé  no  exercitamento  da  memoria  visual  e  o  fomento  da
sensibilidade nas idades comprendidas entre os 12 e os 14 anos.

No período correspondente a este 3º Curso, o alumnado (en consonancia coa súa propia
evolución persoal, que en todo caso haberá que avaliar) pode ter xa adquiridos os recursos e as
competencias básicas necesarias de interpretación visual e plástica para un achegamento máis en
profundidade á realidade grafico-artística do seu entorno máis inmediato, a súa localidade, Santiago
e outras, e Galicia.

3.2. CONTIDOS

CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

 

 BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA

                            CONTIDOS                                                                 

B1.1. O proceso creativo. Metodos creativos aplicados a procesos de artes plasticas e deseno. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer  e  aplicar  os  metodos  creativos  grafico-plasticos  aplicados  a  procesos  de  artes
plasticas e deseno. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.1.1.  Crea composicions  aplicando procesos creativos  sinxelos,  mediante propostas por
escrito axustandose aos obxectivos finais. // CAA// 

EPVAB1.1.2.Conece e aplica metodos creativos para a elaboracion de deseno grafico, desenos de
produto, moda e as suas multiples aplicacions. // CSIEE// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.1.3.  Elaborar  unha  obra  seguindo  os  pasos  do  proceso:  Apuntamentos,  esbozos,  probas  e
contraste de resultados. 

                            CONTIDOS                                                                 

B1.2. O proceso creativo dende a idea inicial ata a execucion definitiva. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Crear composicions grafico-plasticas persoais e colectivas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalia oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo dende a
idea inicial ata a execucion definitiva. // CSIEE// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.2.2. Saber análizar unha obra seguindo os pasos esenciais: Descripción da temática representada
(figurativa  ou  abstracta),  a  súa  denotación  e  connotación.  A  súa  relación  con  outras  obras
contemporáneas ou doutras épocas que traten o mesmo tema. Análise da composición da obra, os
elementos  visuais  e  as  suas  inter-relacións.  Definición  e  identificación  das  distintas  técnicas,
procedementos  ou  materiais  empregados.  Apreciación  ou  reflexión  oral  ou  escrita  comparando
supostos presentados de entrada e posíbeis resultados, facendo, se e preciso, a re-estruturación das

34



partes do conxunto. Verificación dos resultados a través de contrastar definitivamente os supostos
de  entrada  e  a  composición  da  obra  ou  texto  plástico  conseguido.  Valoración  global  da  obra
artística.

                            CONTIDOS                                                                 

B1.3.  A imaxe  como  representacion  da  realidade.  A iconicidade  na  imaxe  grafica.  Niveis  de
iconicidade. 

B1.4. O bosquexo ou apuntamento como estudio previo ao resultado final. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.3.1.  Comprende  e  emprega  os  diferentes  niveis  de  iconicidade  da  imaxe  grafica,
elaborando bosquexos, apuntamentos, debuxos esquematicos, analiticos e mimeticos.  //CCEC// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//            

B1.3.2. A partir dunha imaxe, propiciar novas configuracións co estudo de modificacións diante
dunha forma, unha imaxe ou un conxunto delas. Fixar a posíbel idea, realizando os apuntamentos,
esbozos  e  as  probas  necesarias  e  definindo os  criterios  que se  van empregar  (por  exemplo  en
módulos), constantes que se van aplicar, tipos de deformacións, etc.

                            CONTIDOS                                                                 

B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento.

B1.6. Temperatura da cor. 

B1.7. Simbolismo da cor. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identificar. e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.4.1. Realiza modificacions da cor e as suas propiedades empregando tecnicas propias da
cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para expresar sensacions en composicions sinxelas. //
CSIEE// 

EPVAB1.4.2.  Representa  con  claroscuro  a  sensacion  espacial  de  composicions  volumetricas
sinxelas. // CSC// 

PVAB1.4.3.  Realiza  composicions  abstractas  con  diferentes  tecnicas  graficas  para  expresar
sensacions por medio do uso da cor. // CSIEE// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.4.4.Realizar  composicions  co  computador  (programas  de  Deseno  Grafico)  observando
transparencias con diferentes cores , e pezas volumétricas con claroscuro.

                            CONTIDOS                                                                 

B1.8. Materiais e tecnicas de debuxo e pintura. As tecnicas plasticas: Secas, humidas e mixtas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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Conecer e aplicar as posibilidades expresivas das tecnicas grafico-plasticas secas, humidas e
mixtas. A tempera, os lapis de grafito e de cor. A colaxe. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as tecnicas grafico plasticas conecidas aplicandoas de forma
axeitada ao obxectivo da actividade. // CCL// 

EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicions figurativas e
abstractas  mediante  a  aplicacion  do  lapis  de  forma  continua  en  superficies  homoxeneas  ou
degradadas.  // CCEC// 

EPVAB1.5.3.  Experimenta  coas  temperas  aplicando  a  tecnica  de  diferentes  formas  (pinceis,
esponxas,  goteos,  distintos  graos  de  humidade,  estampacions...)  valorando  as  posibilidades
expresivas segundo o grao de opacidade e a creacion de texturas visuais cromaticas. //CCEC// 

EPVAB1.5.4.  Utiliza  o  papel  como  material,  manipulandoo,  resgando,  ou  pregando  creando
texturas  visuais  e  tactiles  para  crear  composicions,  colaxes  matericos  e  figuras  tridimensionais.
//CAA// 

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

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboracion de obras de forma responsable co
medio e aproveitando as suas calidades grafico-plasticas. //CSC//

EPVAB1.5.7.  Manten  o  seu  espazo  de  traballo  e  o  seu  material  en  perfecto  orde  e  estado,  e
achegandoo a aula cando e necesario para a elaboracion das actividades. //CSC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIóN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.5.8. Utilizar correctamente o lapis grafito e de cor, así como a témpera e o papel recortado para
elaborar os traballos plantexados. 

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

                            CONTIDOS                                                                 

B2.1. A percepcion visual. O proceso perceptivo.

B2.2. As constantes perceptivas de forma, tamano e cor. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identificar os elementos e factores que intervenen no proceso de percepcion de imaxes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusion optica aplicando conecementos
dos procesos perceptivos. //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.1.2.  A partir  dunha imaxe ,  analizar correctamente e identificar os elementos e factores que
interveñen no proceso de percepción da mesma.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.3. Ilusions opticas.

B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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Reconecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan as ilusions opticas e aplicar estas leis na
elaboracion de obras propias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica diferentes ilusions opticas segundo as distintas leis da Gestalt.
//CSC//

EPVAB2.2.2. Desena ilusions opticas baseandose nas leis da Gestalt. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.2.3. Deseñar unha ilusión óptica.

                            CONTIDOS                                                                 

2.5. A imaxe en movemento. Posibilidades expresivas da imaxe en movemento. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer os fundamentos da imaxe en movemento, explorar as suas posibilidades expresivas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.3.1. Elabora unha animacion con medios dixitais e/ou analoxicos. //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.3.2.Analizar unha imaxe de vídeo, cine ou publicitaria, tendo en conta os elementos básicos
constitutivos da sintaxe visual e establecendo as relacións entre imaxe e contido.

Na Aula de Informática crear unha secuencia animada cun programa de ordenador.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.6. A linguaxe visual. O signo visual. Significante e significado. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identificar significante e significado nun signo visual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun visual. signo visual. //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.4.2. A partir dun recorte de revista, identificar significante e significado.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.7. A linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe. 

B2.8. Denotacion, connotacion. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Describir,  analizar  e  interpretar  unha  imaxe  distinguindo  os  aspectos  denotativo  e
connotativo desta. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe guindo os aspectos denotativo e connotativo
desta. identificando, clasificando e describindo os elementos desta. //CCL//
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EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os elementos de
significacion, narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusions e interpretando o
seu significado. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.5.3. A partir de una lectura ( texto literario), ou audición facer un análise abstraendo do contido
global os elementos fundamentais, valorando a súa relevancia no conxunto da mensaxe.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.9. A fotografia. A fotografia coma medio de comunicacion. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os fundamentos desta. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.6.1. Identifica distintos encadres e puntos de vista nunha fotografía. //CCL//

EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadres e puntos de vista aplicando diferentes leis
compositivas. //CD/

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.6.3.  Elaborar  fotogramas por  superposición  directa  de obxectos  sobre o papel  fotográfico e
posterior revelado, ou realizar exercicios fotográficos con cámara réflex dixital, a partir dun mesmo
tema, con variación de: encadre, profundidade de campo, apertura de diafragma e velocidade de
obturación, ou montaxe dun spot publicitario coa cámara de vídeo. 

                            CONTIDOS                                                                 

B2.10. A imaxe en movemento. Posibilidades expresivas da imaxe en movemento. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer os fundamentos da imaxe en movemento, explorar as suas posibilidades expresivas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.7.1. Elabora unha animacion con medios dixitais e/ou analoxicos. //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.7.2. Na Aula de Informática crear unha secuencia animada cun programa de ordenador.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.11. Linguaxes visual e audiovisual. Funcions e codigos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovisual con distintas funcións.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.8.1. Desena, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcions utilizando
diferentes linguaxes e codigos, seguindo de xeito ordenado as distintas fases do proceso (guion
tecnico, storyboard, realizacion...). Valora de xeito critico os resultados.  //CCL// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//
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B2.8.2. Realizar un anuncio mensaxe publicitario(sinaléctica), que poda configurar o entorno do
centro ou próximo ao alumno.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.12. Recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identificar  e  reconecer  as  diferentes  linguaxes  visuais  apreciando  os  distintos  estilos  e
tendencias, valorando, respectando e gozando do patrimonio historico e cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.9.1.  Identifica  os  recursos  visuais  presentes  en  mensaxes  publicitarias  visuais  e
audiovisuais.  //CSC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.9.2. Facer por escrito un análise de propostas publicitarias e adecuación das mesmas aos medios
de difusión (TV, Radio, Diários, Empaquetaxe...).

                            CONTIDOS                                                                 

B2.13. A publicidade. Principais recursos visuais empregados na publicidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identificar e empregar recursos visuais como as figuras retoricas na linguaxe publicitaria. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.10.1.  Desena  unha  mensaxe  publicitaria  utilizando  recursos  visuais  como  as  figuras
retoricas. //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.10.2. Crear unha proposta publicitaria con proceso, discusión e materialización en grupo.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.14. O cine. O cine como medio de comunicacion.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Apreciar a linguaxe do cine analizando obras de xeito critico, situandoas no seu contexto
historico e sociocultural, reflexionando sobre a relacion da linguaxe cinematografica coa mensaxe
da obra. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.11.1.  Reflexiona  criticamente  sobre  unha  obra  de  cine,  situandoa  no  seu  contexto  e
analizando a narrativa cinematografica en relacion coa mensaxe. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.11.2. Facer unha análise dunha película seguindo os elementos estudados.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.15. A linguaxe multimedia como ferramenta de traballo.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB2.12.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os
recursos dixitais de xeito axeitado. //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.12.2. Na Aula de Informatica crear unha animacion sobre un tema proposto polos alumnos cun
programa de ordenador.

BLOQUE 3 DEBUXO TÉCNICO

                            CONTIDOS                                                                 

B3.1. Lugares xeometricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer lugares xeometricos e definilos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.1.1.  Explica,  verbalmente  ou  por  escrito,  os  exemplos  mais  comuns  de  lugares
xeometricos  (mediatriz,  bisectriz,  circunferencia,  esfera,  rectas  paralelas,  planos  paralelos..,).
//CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.1.2. Realizar os trazados xeometricos en formato DIN A-4 facendo un emprego axeitado dos
instrumentos de debuxo.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.2. Os poligonos. Poligonos regulares e irregulares. Clasificacion dos poligonos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Clasificar os poligonos en funcion dos seus lados, reconecendo os regulares e os irregulares. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera poligono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente se
e regular ou irregular. //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.2.2. Distinguir a diferencia dos polígonos regulares e irregulares.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.3. Construcion de poligonos regulares dado o lado. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

          Estudar a construcion de poligonos regulares conecendo o lado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.3.1.  Construe  correctamente  poligonos  regulares  de  ata  5  lados,  conecendo  o  lado.
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//CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.3.2. Debuxar os polígonos regulares dado o lado en formato DIN A-4 cun emprego axeitado dos
instrumentos de debuxo.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.4. Tanxencias e enlaces. Propiedades y consideracions xeometricas das tanxencias. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender as condicions dos centros e as rectas tanxentes nos distintos casos de tanxencia
e enlaces. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.4.1.  Resolve  correctamente  os  casos  de  tanxencia  entre  circunferencias,  utilizando
axeitadamente as ferramentas. //CMCCT//

EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os distintos casos de tanxencia entre circunferencias e rectas,
utilizando axeitadamente as ferramentas. //CA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.4.3.  Debuxar  os  exercicios  de  tanxencias  propostos  en  formato  DIN A-4  facendo  emprego
axeitado dos instrumentos de debuxo.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.5. Tanxencias e enlaces en curvas tecnicas: ovalos e ovoides. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender a construcion do ovalo e da ovoide basicos, aplicando as propiedades das tanxencias
entre circunferencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.5.1. Construe correctamente un ovalo regular, conecendo o diametro maior. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.5.2. Debuxar óvalos e ovoides en formato DIN A-4 facendo emprego axeitado dos instrumentos
de debuxo.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.6. Propiedades e caracteristicas das tanxencias en ovalos e ovoides. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos ovalos e os ovoides. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.6.1. Construe varios tipos de ovalos e ovoides, segundo os diametros conecidos. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.6.2.  Debuxar  exercicios  de  tanxencias  en  óvalos  e  ovoides  en  formato  DIN  A-4  facendo
emprego axeitado dos instrumentos de debuxo.
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                            CONTIDOS                                                                 

B3.7. Enlaces en curvas tecnicas. Espirais. Propiedades e caracteristicas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Aplicar as condicions das tanxencias e enlaces para construir espirais de 2, 3, 4 e 5 centros. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.7.1. Construe correctamente espirais de 2, 3 e 4 centros. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.7.2. Debuxar exercicios de enlaces e espirais en formato DIN A-4 facendo emprego axeitado dos
instrumentos de debuxo.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.8. Redes modulares: cadrada e triangular. 

B3.9. Concepto de simetria, xiro e translacion aplicado as composicions modulares. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Estudar  os  conceptos  de  simetrias,  xiros  e  translacions  aplicandoos  ao  deseno  de
composicions con modulos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.8.1. Executa desenos aplicando repeticions, xiros e simetrias de modulos. //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.8.2. Realizar unha composición a partir dunha rede modular en formato DIN A-4 con lapis de
cor.

Debuxar exercicios de simetría, xiro e translación en formato DINA -4

                            CONTIDOS                                                                 

B3.10.  Representacion  obxectiva  de  solidos.  Introducion  a  os  sistemas  de  medida  e  sistemas
perspectivos. Vistas diedricas dun solido. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender  o  concepto  de  proxeccion  aplicandoo  ao  debuxo  das  vistas  de  obxectos
comprendendo a  utilidade  das  anotacions  practicando sobre  as  tres  vistas  de  obxectos  sinxelos
partindo da analise das suas vistas principais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as
tres proxeccions dos seus vertices e as suas arestas. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.9.2. Realizar os exercicios propostos de visualización das vistas de sólidos sinxelas de xeito
correcto. 

                            CONTIDOS                                                                 
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B3.11. Introducion as axonometrias e as suas caracteristicas. A axonometria cabaleira aplicada a
volumes sinxelos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender  e  practicar  o  procedemento  da  perspectiva  cabaleira  aplicada  a  volumes
elementais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.10.1.  Construe  a  perspectiva  cabaleira  de  prismas  e  cilindros  simples,  aplicando
correctamente coeficientes de reducion sinxelos. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.10.2. Debuxar croquis das pezas propostas en perspectiva isométrica e cabaleira a partir das
vistas.

                            CONTIDOS                                                                 

B3.12. A axonometria isometrica aplicada a volumes sinxelos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Comprender e practicar os procesos de construccion de perspectivas isometricas de volumes
sinxelos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isometricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a
escuadra e o cartabon para o trazado de paralelas. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.11.2. Debuxar correctamente as pezas propostas en perspectiva isométrica e cabaleira a partir
das vistas.

3.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

3.3.1. MÍNIMOS ESIXíBEIS 

BLOQUE 1

Imaxe e mensaxe visual. Intencionalidade da imaxe. Significado. Mensaxes analóxicos, simbólicos
e abstractos.

A comunicación a través de imaxes. Clases de imaxes.

Elementos  da  comunicación visual.  O código.  O contexto.  O canal.  Significado  e  función  das
imaxes.

Función das imaxes: marca, signo e símbolo.

Función descriptiva, informativa e estética.

Relacións de proporción. Teorema de Thales

División dun segmento en partes iguais.

Sección áurea

Simetría: definición e relacións de simetría. Construción de figuras simétricas.

Escalas: definición e relacións de escalas. Construción de figuras a escala e de escalas gráficas.
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Percepción da cor. Descomposición da luz.

Síntese  aditiva  e  cor  luz.  Suma  de  radiacións.  Luces  primarias  e  secundarias.  Luces
complementarias.

Síntese sustractiva e cor pigmento. Cores primarias y secundarias. Cores complementarias. 

Codificación da cor. Cualidades da cor: ton, valor e saturación. O círculo cromático.

BLOQUE 2

Identificar os elementos e factores que intervenen no proceso de percepcion de imaxes. 

Identificar significante e significado nun signo visual. 

Conecer os fundamentos da imaxe en movemento, explorar as suas posibilidades expresivas. 

Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovisual con distintas funcións.

Identificar e reconecer as diferentes linguaxes visuais

Apreciar a linguaxe do cine analizando obras de xeito critico

Terá claro o concepto de imaxe. Definirá correctamente os conceptos de imaxe e realidade. 

Saberá  distinguir  entre  figuración  e  abstracción.  Recoñecerá  e  definirá  correctamente  a  imaxe
estética fixa: debuxo, pintura, escultura, fotografía...

BLOQUE 3

Saberá  realizar  trazados  xeométricos  básicos:  paralelas,  perpendiculares,  mediatriz,  bisectriz  e
ángulos.

Construción de polígonos regulares dado o lado. Procedemento xeral.

Construción de polígonos regulares dado o radio. Procedemento xeral.

Polígonos estrelados e espirais.

Tanxencias. Entre rectas e circunferencias e entre circunferencias. Representación de obxectos do
espazo tridimensional no plano: sistemas de representación. Tipos de proxección.

Sistema diédrico: fundamentos. Elementos que o compoñen. Proxección de sólidos.

Normas de acoutamento. Normalización de liñas. Acoutamento de figuras. O croquis.

Perspectiva  axonométrica  e  cabaleira.  Fundamentos  e  trazado.  Sólidos.  Perspectiva  cónica.
Fundamentos

3.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Representar gráfica ou plasticamente, polos seus elementos constitutivos básicos, conxuntos
de  obxectos  da  nosa  contorna,  relacionando  as  formas,  dimensións  e  posicións,  así  como  as
diferencias de texturas, iluminación e cor que se establecen entre elas.

Diferenciar os matices da cor na natureza e nos obxectos do contorno, atendendo ás súas
propiedades de saturación, valor e ton, reproducindo distintos motivos mediante a utilización de
mesturas substractivas.

Acadar  a  percepción do volume e das calidades  textuais  a  través  da representación dun
mesmo obxecto volumétrico fabricado con distintos materiais de texturas diferentes, para conseguir
diferenciar  as  texturas  táctiles  e  visuais  e  seleccionar  as  máis  acaídas  á  representación  dunha
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determinada proposta.

Determinar as escalas utilizadas na representación de obxectos da mesma forma e distinto
tamaño e establecer a relación de proporcións entre obxectos distintos que compoñen un conxunto,
atendendo ao concepto de espazo.

Interpretar algúns signos convencionais dos códigos visuais presentes no entorno comercial,
como logotipos, anagramas e marcas, relacionándoos coa situación á que se refiren e analizando
neste contexto a súa estrutura e calidades materiais.

Recoñecer o tipo de soportes, materiais e instrumentos propios das técnicas mixtas, óleo,
tempera,  fresco e gravados, e utilizar con corrección nas súas producións as técnicas coñecidas
desde o primeiro curso.

Buscar distintos significados a unha mensaxe visual mediante a creación de dúas versións
dun mesmo tema, ou a reelaboración dunha obra de arte, realizando modificacións de cor, orde,
dirección.... nalgúns dos seus aspectos significativos.

Analizar reproducións de fotografías sinxelas que se propoñan, tentando atopar as intencións
que induciron ao autor á realización da súa obra.

Deseñar secuencias rítmicas sobre unha retícula cadrangular ou triangular no plano a partir
dun modelo  base  sinxelo,  empregando conceptos  de  orde  (repetición,  inversión,  simetría,  xiro,
progresión, etc.), tendo en conta os intervalos que se xeran e facendo uso dos hábitos adquiridos de
observación, atención, precisión, pulcritude, reflexión, interiorización, análise, crítica e revisión nas
distintas fases de planificación e produción.

Analizar os efectos que produce a luz do sol na natureza (reflexión, contraluz, imaxes en
espellos, posta de sol, brillos, auga, etc.), a través da recolección, nun dossier no que se clasifiquen
e comenten, de material gráfico ilustrativo tirado dos distintos medios de comunicación.

Organizar,  con elementos  simples,  sensacións determinadas  de tensión sobre o plano do
campo visual e destacar o esquema rítmico de propostas de traballo.

Analizar  unha  imaxe  de  escultura,  gravado  ou  fotografía,  tendo  en  conta  os  elementos
estruturais e constitutivos da sintaxe visual e establecer as relacións entre imaxe e contido.

Buscar distintas opcións na organización de formas volumétricas sinxelas dun determinado
campo  visual  tridimensional  e  obter  composicións  diversas,  tendo  en  conta  os  conceptos  de
dimensión, dirección, luz, proporción e modulado nos seus elementos constitutivos; visualizando o
resultado mediante  esquemas,  bosquexos  e  maquetas;  facendo uso  dos  hábitos  de  observación,
atención,  precisión,  pulcritude,  reflexión,  interiorización,  análise,  crítica  e  revisión  nas  distintas
fases de planificación e produción da obra.

Partindo de formas naturais en propostas de traballo, chegar a crear obxectos decorativos ou
de uso relacionados co deseño gráfico (papeis pintados, teas, carpetas, portadas de discos, etc..) e,
partindo de formas non logradas, desenvolvelas até o seu remate definitivo.

Representar  volumes  xeométricos  simples  (formados  por  planos  verticais,  horizontais  e
oblicuos) empregando a perspectiva cónica frontal.

Seleccionar  a  técnica  gráfica  de  precisión  máis  axeitada  para  deseñar  os  anagramas,
logotipos, etc., representativos, por exemplo, das distintas materias do currículo, facendo uso dos
hábitos  adquiridos  de  observación,  atención,  precisión,  pulcritude,  reflexión,  interiorización,
análise, crítica e revisión nas distintas fases de planificación e produción da obra.

Analizar  ambientes  interiores  da  vida  cotiá  (aula,  vivenda),  directamente  e  a  través  das
imaxes  que  aparecen  en  distintos  medios  de  comunicación,  estabelecendo  as  oportunas
comparacións entre eles, valorando as súas calidades estéticas e a súa adecuación ao uso para o que
están destinados.
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Realizar  un  estudo  comparativo  da  relación  entre  os  valores  estéticos  e  funcionais  do
obxecto proposto e de todas as dúas variacións aparecidas no mercado, tanto simultaneamente como
ao longo dos anos, rexistrando a súa evolución mediante bosquexos representativos das melloras ou
retrocesos experimentados por cada un deles.

3.3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Os criterios de promoción están indicados nos mínimos esixíbeis relacionados no apartado
3.3.1

3.4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

 A metodoloxía didáctica que servirá como referencia ven recollida no apartado 1.4.

3.5. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

3.5.1. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

Os procedementos de avaliación ordinaria que se teñen en conta na programación deberán
ser os adecuados ás actividades de aprendizaxe realizadas:

1.- No desenvolvemento das actividades que realizan os alumnos/as, a iniciativa propia, das
propostas que suxiren eles mesmos, do interese que demostran e a curiosidade ou inquedanza polo
descubrimento de novas formas e procedementos ou aplicacións dos contidos que se desenrolan, o
instrumento máis común e efectivo para a avaliación dentro da aula é a observación, mediante
escalas de valoración,  listas de control e a elaboración de apuntes personalizados do profesor/a
sobre a  actividade concreta  de cada  alumno/a e  a  súa  disposición fronte  ás  actividades  que  se
realizan.

2.-  Se as actividades que realicemos na aula  xiran en torno a suxerencias do profesor/a
empregaranse  instrumentos  elaborados  polos  propios  alumnos/as  (creacións  propias,  murais,
deseños, textos sobre determinadas obras, etc...)

3.-  Se  as  actividades  que  se  realizan  obedecen  a  preguntas  e  cuestións  propostas  polo
profesor  e  que  demandan  unha  resposta  concreta  por  parte  do  alumno/a,  os  instrumentos  de
avaliación serán probas obxectivas, cuestionarios, realización práctica de exercicios, etc... Para a
avaliación da actividade dos alumnos/as ao longo de todo o curso, consideramos necesario ter en
conta  a  realización  dun  seguimento  exhaustivo  e  prolongado,  co  fin  de  advertir  e  discriminar
posíbeis  baixas  no  rendemento  que,  de  xeito  contrario,  poderían  provocar  unha  interpretación
errónea do aproveitamento da actividade docente e a resposta do alumnado.

4.-  Cando a actividade avaliativa se centre  na valoración que os  alumnos/as  fan do seu
propio  traballo  ou  o  dos  compañeiros/as,  o  instrumento  máis  acaído  serán  as  enquisas  e/ou
cuestionarios.

Pódense  empregar  procedementos  diversos:  reunións  do  profesorado  para  contrastar
opinións, información recollida a través de entrevistas e/ou enquisas dos pais e alumnos, ou a axuda
de avaliadores externos, entre os que se pode contar cos servizos de inspección ou a Administración
educativa.

É necesario, ao inicio do curso, que o profesorado faga unha análise sobre os puntos de
partida referidos á situación do centro, do profesorado, etc... así como as especificidades nas que se
atopa o alumno/a que inicia o seu aprendizaxe, adecuación dos contidos ás súas características, etc..,
e proceder á análise de cada unidade didáctica cando se finalice para resolver como funcionou e as
adecuacións que foran pertinentes.
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3.5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE
PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA APLICADO O DEREITO A

AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perdera a posibilidade de que lle sexa aplicada a avaliación continua poderá
realizar  unha proba de examen final  de toda a  materia,  na que  se farán  exercicios  prácticos  e
preguntas teóricas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis relacionados anteriormente no punto
3.3.1. 

3.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

O  sistema  de  cualificación  axustarase  á  consecución  dos  contidos  mínimos  propostos,
procedendo á súa análise e cualificación tal e como se especificou no punto 3.3.2. 

A cualificación dos traballos e actividades de aula formará parte fundamental da nota total
da  avaliación,  que  poderá  ser  completada  -formando  un  todo-  cos  correspondentes  exercicios-
exames de cada avaliación do seguinte xeito:

Da suma dos exercicios e traballos (chamados Láminas) de diferente tipo realizados
durante cada período de Avaliación resultará unha cifra coa que -dividida polo número de traballos
que o alumno/a tivera que ter  entregado- obteremos unha media de traballos (Mtr) que ou ben
indicará a cualificación desa Avaliación (no caso de non ter realizado nengunha proba tipo exame
nese período) ou ben será sumada á nota media (Mex) das diferentes probas (exames) e calculada a
nota da Avaliación según: 

media dos traballos realizados (MTr) + nota ou nota media dos exames (Mex) divididas por 2.

80% Nota da Avaliación =  (Mtr + Mex) / 2

A media no eventual caso de non considerar a realización de algunha proba tipo exame
nunha determinada Avaliación, esta cualificación -a dos traballos e actividades- poderá acadar o
80%. Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

O  20%  restante  da  nota  correspondente  á  cualificación  da  cada  Avaliación  e  á
Avaliación Final estará composta pola consideración sistemática mediante unha pequena guía de
observación que estará inserida na axenda (libreta) de clase de cada grupo e constará dos seguintes
apartados:

Asistencia, Puntualidade, Coidado do Material, Respecto aos demais, Participación na Aula, Aporte
do material e Realización da tarefas encomendadas (ben na clase ou en casa).

As anotacións negativas en calquera dos apartados restarán porcentaxes de cualificación até
un máximo do 20% como quedou indicado a razón dun 2% por cada anotación. Ningunha anotación
significaría que a nota (Mtr + Mex) / 2 suporía o 100% da cualificación da Avaliación.

3.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Como a asignatura de Educación Plástica, Visual e Audiovisual se considera unha materia
con contidos progresivos,  levarase a cabo o seguimento dos alumnos con materias pendentes  e
propoñendo traballos para realizar na casa e para realizar como repaso. Estes traballos basearanse
nos contidos mínimos que aparecen na programación deste departamento.

3.5.4.1 DA PROPIA MATERIA DURANTE O CURSO

A recuperación durante o curso realizarase do mesmo xeito que no nivel de 1º de ESO, tal
como se cita no apartado 1.5.4.1
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3.5.4.2 DA MATERIA de cursos anteriores

O programa de recuperación para alumnos que non superaron a asignatura no curso anterior
incluirá un seguimento do alumno/a durante os dous primeiros trimestres, con atención durante as
horas prefixadas de consulta e realización de exercicios en clase e propostos para realizar na casa.
Estes exercicios servirán de referencia para valorar o avance do alumnado e decidir en cada caso a
súa capacidade á vista dos resultados obtidos.

Faranse dúas probas de avaliación durante o curso, unha no mes de xaneiro e outra
no mes de abril. Se ditos exames non se superan ou se o alumno non asistira ás probas, poderá
examinarse  no  mes  de  maio  cunha  proba  final  que  será  comunicada  aos  alumnos  coa  debida
anterioridade.  Os  criterios  de  avaliación  que  se  aplicarán  neste  caso  serán  os  mesmos  que  se
seguirán para cada nivel, e que están reflectidos nos correspondentes apartados.

3.6 MATERAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO

O departamento conta con dúas aulas específicas de debuxo: Aínda que ambas as dúas son aptas
para os trazados e debuxo técnico e liñal, unha delas -considerada como taller- préstase máis aos
traballos artísticos de cor e volume; este aula conta con auga corrente para limpar o material de
pintura e unha serie de cabaletes para traballar en vertical. Para visualizar imaxes e materiais as
aulas dispoñen de pantallas de proxección e canóns.

 Para actividades  especiais  cóntase tamén co material  audiovisual  (cámaras  de fotografía
dixital, cámara de vídeo, escáner, impresoras, etc.)

O libro que se poderá utilizar durante o presente curso será:

Libro de texto para 3º curso de E.S.O.: Educación plástica y visual II E.S.O. 

Editorial S M XERME 2011  ISBN 978-84-9854-269-1    

3.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.7

3.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.8

3.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS
CURRICULARES

As medidas que se adoptarán para o programa de atención á diversidade recóllense no punto
1.9

3.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

 O tratamento do fomento da lectura seguirá o mesmo sistema que se refire no apartado 1.10

3.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

  Aplicarase o mesmo plantexamento no tratamento dos medios de investigación do mesmo
modo que no anterior apartado 1.11
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2º CICLO 4º ESO

4.1. OBXECTIVOS 

Amosar  desinhibición  a  través  da  participación  en  concursos  e  certames  de  expresión
plástica convocados polo propio centro educativo ou ben de ámbito local, autonómico, etc.., para así
poder posibilitar unha maior capacidade de expresión libre a través da linguaxe visual e plástica.

Desenvolver  a  capacidade  de  observación  e  percepción  como  medio  para
comprender as estruturas formais que nos rodean, intentando distinguir representacións de posíbeis
enganos visuais relacionados con ilusións  ópticas e  figuras ambiguas ou imposíbeis;  indagando
sobre  as  claves  utilizadas  na  representación  da  profundidade  sobre  soportes  bi-dimensionais;
potenciando as  propias  capacidades  de  actividade  representativa:  sensibilidade,  memoria  visual,
imaxinación e fantasía.

Comprender  a  problemática  que  comporta  a  representación  formal  e  extraer
solucións  desde  as  diferentes  culturas  ao  longo  da  Historia  da  Arte  do  deseño,  analizando  as
variacións experimentadas polo deseño dun mesmo obxecto ao longo de distintas épocas e culturas,
enfatizando nas manifestacións propias da cultura galega.

Coñecer e aplicar correctamente as diversas técnicas aprendidas con anterioridade e
desenvolver  destrezas  que  favorezan  e  amplíen  a  capacidade  expresiva,  a  través  da  propia
investigación, valorando o esforzo de superación que supón o proceso creativo e facendo uso así
mesmo das novas tecnoloxías,  como fotografia,  vídeo,  deseño por ordenador e  animacións con
acetatos ou programas informáticos.

Expresarse creativamente a través da elaboración de deseños de obxectos, de xeito
que as composicións plásticas expresen niveis de aprendizaxe adecuados aos contidos deste cuarto
curso,  que  reflictan  personalismo  expresivo,  sensibilidade  no  trazo,  resultados  orixinais  e
anovadores, nas que se aprecie o labor de investigación e experimentación realizado previamente,
enriquecendo as posibilidades de comunicación tanto individual como colectivamente.

Desenvolver a capacidade de análise crítica das imaxes gráfico-plásticas extraídas da
publicidade, tanto no plano denotativo como no plano connotativo, relacionando o uso simbólico
que nelas se fai de cada un dos elementos visuais e das súas connotacións compositivas.

Aplicar  a  linguaxe  plástica  e  da  imaxe  (conxunto  de  creacións,  feitos  artísticos,
culturais e visuais) á realización de distintos guións que permitan desenvolver unha determinada
narración temporal a través da linguaxe do cómic, debuxos animados, vídeo, etc., tanto en propostas
de aula  como en colaboracións  con outras  áreas do currículo ou con outro tipo de actividades
promovidas  no  centro,  integrando  as  diferentes  linguaxes  e  elixindo  a  fórmula  expresiva  máis
adecuada en función das súas necesidades de comunicación.

Facer  uso  dos  hábitos  adquiridos  de  observación,  atención,  precisión,  pulcritude,
reflexión, interiorización, análise, crítica e revisión nas distintas fases de planificación e produción
dunha obra de deseño, realizada de forma tanto individual ou colectivamente, tentando demostrar a
capacidade de harmonización dos distintos elementos da linguaxe plástica e visual até acadar a
consecución dun conxunto dotado de sentido.

Considerar  e  apreciar  o  feito  artístico como fonte de gozo estético e  como parte
integrante do seu patrimonio cultural, a través da visita a galerías de arte e exposicións temporais da
propia cidade ou da máis  próxima para achegarse a  coñecer  en directo as tendencias  artísticas
contemporáneas, contribuíndo activamente ao seu respecto, consideración e mellora.

Respectar e apreciar outros modos de expresión visual e plásticos, distintos do propio
e  dos  modos  dominantes  da  contorna,  superando  estereotipos  e  convencionalismos,  e  elaborar
xuízos e criterios persoais que lles permitan actuar con autonomía e iniciativa, superando calquera
tipo de inhibición na utilización da linguaxe plástica e visual, até chegar a considerala como meio
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de expresión, comunicación e gozo persoal.

Empregar  axeitadamente  a  terminoloxía  específica,  oral  e  gráfica,  da  linguaxe
plástica e visual aprendida até o momento, tanto para se referir ao útiles, formatos, técnicas, etc., así
como para a realización dos comentarios de lectura visual que se propoñan, mais sen limitar a súa
utilización ao ámbito da aula, aplicándoo no sucesivo en todos aqueles foros nos que sexa oportuno.

4.1.1 Contribución da materia ao logro das CC Básicas

No primeiro  ciclo,  debeuse  incidir  no  reafirmamento  da  confianza  necesaria  para  achegarse  á
comprensión do feito artístico e á comprensión dos medios rudimentarios para a expresión persoal
do alumno/a, así como o estímulo da capacidade de observación para a comprensión do mundo
gráfico  que  nos  rodea  facendo  fincapé  no  exercitamento  da  memoria  visual  e  o  fomento  da
sensibilidade nas idades comprendidas entre os 12 e os 14 anos. No periodo correspondente ao 2º
ciclo, os alumnos/as (en consonancia coa súa propia evolución persoal, que en todo caso haberá que
avaliar) poden ter xa adquiridos os recursos necesarios de interpretación visual e plástica para un
achegamento máis en profundidade á realidade gráfico-artística do súa contorna, nomeadamente a
que os/as relaciona e fai partícipes do seu entorno máis inmediato, a súa localidade e comunidade
autónoma.

4.2.CONTIDOS

CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

BLOQUE 1 PERCEPCIÓN E LINGUAXE VISUAL

A comprensión  da  realidade  a  través  da  percepción  posibilita  un  máis  alto  nivel  de
información;  a  estimulación  da  percepción  será  posíbel  cun  coñecemento  específico  dos
mecanismos que lle son propios. A través da plástica estimúlase a percepción e pódese comezar a
comprender o proceso de expresión e comunicación.

Partindo  desta  fase,  que  podemos  entender  como  globalizadora  de  todo  o  proceso  de
aprendizaxe, incidiremos en aspectos máis concretos do procedemento expresivo-comprensivo.

                            CONTIDOS                                                                  

B1.1 A linguaxe plastica e visual na creacion da composicion artistica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.1.Realizar  composicions  creativas,  individuais  e  en  grupo,  que  evidencien  as  distintas
capacidades expresivas da linguaxe plastica e visual, desenvolvendo a creatividade e expresandoa,
preferentemente,  coa  subxectividade  da  sua  linguaxe  persoal  ou  empregando  os  codigos,
terminoloxia  e  procedementos  da  linguaxe  visual  e  plastica,  co  fin  de  enriquecer  as  suas
posibilidades de comunicación

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B1.1.1 Realiza composicions artisticas seleccionando e utilizando os distintos elementos da
linguaxe plastica e visual.  //CCEC//
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A  MATERIA//

B1.1.2. Haber realizado o traballo sea individual o colectivo proposto polo profesor .

                            CONTIDOS                                                                  

B1.2 Leis da composicion.

B1.3 Leis da composicion: movemento, ritmo e linas de forza. 

B1.4 A cor como ferramenta simbolica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.2.Realizar  obras  plasticas  experimentando  e  utilizando  diferentes  soportes  e  tecnicas,  tanto
analoxicas coma dixitais, valorando o esforzo de superacion que supon o proceso creativo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B1.2.1.  Aplica  as  leis  de  composicion,  creando  esquemas  de  movementos  e  ritmos,
empregando os materiais e as tecnicas con precision. //CCEC//

EPVA B1.2.2. Estuda e explica o movemento e as linas de forza dunha imaxe. //CCEC//

EPVA B1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.2.4.  Haber  realizado  o  traballo  proposto  polo  profesor  aplicando  correctamente  os  criterios
explicados.

                            CONTIDOS                                                                  

B1.5 Tecnicas de expresion grafico-plasticas. Experimentacion con diversos materiais. 

B1.6 Interese pola investigacion sobre materiais, soportes, tecnicas e ferramentas con fins concretos
asi como a utilizacion das tecnoloxias da informacion nas creacion propias. 

B1.7 Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de produccion propio. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.3 Elixir os materiais e as tecnicas mais axeitadas para elaborar unha composicion sobre a base
duns obxectivos prefixados e da autoavaliacion continua do proceso de realizacion. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B1.3.1.  Conece  e  elixe  os  materiais  mais  axeitados  para  a  realizacion  de  proxectos
artisticos. //CCEC//    //CSIEE//

EPVA B.1.3.2. Utiliza con propiedade, os materiais e procedementos mais idoneos para representar
e expresarse en relacion as linguaxes grafico-plasticas, manten o seu espazo de traballo e o seu
material en perfecto estado e o aporta a aula cando e necesario para a elaboracion das actividades.
//CCEC//    //CSIEE// //CAA// //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.3.3. Coñecer e utilizar con propiedade os materiais e os procedementos artísticos para elaborar a
sua propia composición.

                            CONTIDOS                                                                 

B1.8  Seguimento  do  proceso  de  creacion:  bosquexo,  proxecto,  presentacion  final  e  avaliacion
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(reflexion propia e avaliacion colectiva)

B1.9 Elaboracion de proxectos plasticos de forma cooperativa. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.4  Realizar  proxectos  plasticos  que  comporten  unha  organizacion  de  forma  cooperativa,
valorando o traballo en equipo coma fonte de riqueza na creacion artistica. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B1.4.1. Entende o proceso de creacion artistica e as suas fases e o aplica a producion de
proxectos persoais e de grupo.   //CSIEE//  //CCEC // 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.4.2. Participar activamente e facer a sua propia aportación ao grupo de traballo para elaborar a
obra proposta.

                            CONTIDOS                                                                 

B1. 10 Lectura e valoracion de obras artisticas e imaxes en distintos soportes. 

B1.11 Analise de distintas obras de arte ubicandoas na epoca, tecnica e estilo o que pertencen.
Valoracion do patrimonio artistico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.5  Reconecer  en  obras  de  arte  a  utilizacion  de  distintos  elementos  e  tecnicas  de  expresion,
apreciar os distintos estilos artisticos, valorar o patrimonio artistico e cultural como un medio de
comunicacion e goce individual e colectivo, e contribuir a sua conservacion a traves do respecto e
divulgacion das obras de arte. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B.1.5.1.  Explica,  empregando unha linguaxe axeitada,  o proceso de creacion dunha obra
artistica; analiza os soportes, materiais e tecnicas grafico-plasticas que constituen a imaxe, asi coma
os elementos compositivos da mesma. //CSIEE// //CCEC//    

EPVA B1.5.2.  Analiza  e  le  imaxes  de  diferentes  obras  de  arte  e  as  situa  no  periodo  o  que
pertencen. //CSIEE// //CCEC//   

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR AMATERIA//

B1.5.3. Saber explicar o proceso de creación das obras propostas en clase de forma axeitada.

BLOQUE 2 DEBUXO TÉCNICO

                            CONTIDOS                                                                 

B2. 1 Utiles de debuxo tecnico. Estudo e manexo dos mesmos. 

B2.2 Trazados xeometricos: cuadrilateros, poligonos regulares e division da circunferencia. 

B2.3 Tanxencias e enlaces. 

B2.4 Aplicacion dos procedementos de trazado de cuadrilateros, poligonos, tanxencias e enlaces no
deseno de motivos xeometricos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B2.  1  Analizar  a  configuracion  de  desenos  realizados  con  formas  xeometricas  planas  creando
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composicions onde intervenan diversos trazados xeometricos, utilizando con precision e limpeza os
materiais de debuxo tecnico. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B2.1.1. Diferenza o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. //CAA// //CMCCT//

EPVAB2.1.2.  Resolve  problemas  sinxelos  referidos  a  cuadrilateros  e  poligonos  utilizando  con
precision os materiais de Debuxo Tecnico.   //CAA// //CMCCT//

EPVA B2.1.3. Resolve problemas basicos de tanxencias e enlaces. 

EPVA B2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuracion de formas xeometricas planas e os
aplica a creacion de desenos persoais. 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.1.5. Resolver con correción os trazados xeométricos propostos en clase.

                            CONTIDOS                                                                 

2. 5 Interpretacion das pezas a traves das suas vistas diedricas. 

B2.6 Trazado, medidas e posicion correctas das vistas de pezas sinxelas. Linas vistas e ocultas.
Esbozo a man alzada e con utiles de debuxo tecnico. 

B2.7 Perspectiva cabaleira. Posicion dos eixos e coeficiente de reduccion. Linas vistas e ocultas.
Rotulacion. Escalas. 

B2.8  Sistema  axonometrico:  Isometria.  Posicion  dos  eixos.  Linas  vistas  e  ocultas.  Rotulacion.
Escalas. 

B2.9 Perspectiva conica central.

B2.10 Perspectiva conica oblicua. 

B2.11 Analise das posibilidades da posicion do punto de vista

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B2.2 Diferenciar e utilizar os distintos sistemas de representacion grafica, reconecendo a utilidade
do debuxo de representacion obxectiva no ambito das artes, a arquitectura, o deseno e a enxeneria. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas suas vistas principais. 

EPVA B2.2.2. Debuxa as vistas (o alzado, a planta e o perfil) de figuras tridimensionais sinxelas.
//CAA//  //CMCCT//

EPVA B2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o sistema
de representacion mais axeitado. //CAA//  //CMCCT//

EPVA B2.2.4.  Realiza  perspectivas  conicas  frontais  e  oblicuas,  elixindo o  punto  de  vista  mais
adecuado.  //CAA//   //CMCCT/

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.2.5.  Saber  construir  as  distintas  pezas  propostas  nas  diferentes  perspectivas  (isométrica,
cabaleira, cónica)  e debuxar as vistas de figuras tridimensionais.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.12. Debuxo asistido por ordenador. Trazado de pezas planas e tridimensionais sinxelas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B2.3 Utilizar diferentes programas de debuxo por ordenador para construir trazados xeometricos e
pezas sinxelas nos diferentes sistemas de representacion.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B2.3.1. Utiliza as tecnoloxias da informacion e a comunicacion para a creacion de desenos
xeometricos sinxelos.  //CAA//  //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.3.2.  Construir  as  pezas  propostas  polo  profesor  co  programa  de  debuxo  por  ordenador,
demostrando interese e esforzo por avanzar no mesmo.

BLOQUE 3 FUNDAMENTOS DO DESEÑO

                            CONTIDOS                                                                 

B3.1 Analise das linguaxes visuais cotias (arte, deseno, publicidade...). 

B3. 2 Fases do proceso de deseno. 

B3.3 Analise da estetica e funcionalidade do deseno industrial de obxectos. 

B3.4 Analise da estetica e funcionalidade do feismo arquitectonico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B3.1 Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as formas do seu ambito cultural sendo sensible
as suas calidades plasticas, esteticas e funcionais e apreciando o proceso de creacion artistica, tanto
en obras propias como alleas, distinguindo e valorando as suas distintas fases. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B3.1.1. Conece os elementos e finalidades da comunicacion visual. //CSIEE//  //CCEC//

EPVA B3.1.2.  Observa  e  analiza  os  obxectos  da  nosa  contorna  na  sua  vertente  estetica,  de
funcionalidade e utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal.  //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.1.3. Deseñar en lámina DINA-4 un logotipo publicitario.

                            CONTIDOS                                                                 

B3. 5 Campos de aplicacion do deseno 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B3.2.1.  Identifica  e  clasifica  diferentes  obxectos  en  funcion  da  familia  ou  rama  do
Deseno.  //CSIEE// //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.2.2. Saber identificar os distintos elementos do deseño proposto.

                            CONTIDOS                                                                 
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B3.6 Deseno de composicions modulares utilizando trazados xeometricos. 

B3.7 Componentes da imaxe corporativa. Nome, cor, tipografia, logotipo, deseno... 

B3.8 Secuenciacion e elaboracion de proxectos creativos adaptados as diferentes areas do deseno. 

B3.9A informatica o servizo dos proxectos de deseno. 

B3.10 Planificacion dun proxecto artistico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B3.3 Realizar composicions creativas que evidencien as calidades tecnicas e expresivas da linguaxe
do deseno adaptandoas as diferentes areas, valorando o traballo en equipo para a creacion de ideas
orixinais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B3 .3.1. Realiza distintos tipos de deseno e composicions modulares utilizando as formas
xeometricas basicas, estudando a organizacion do plano e do espazo.   //CSIEE// //CCEC//

EPVA B3.3.2.  Conece  e  planifica  as  distintas  fases  de  realizacion  da imaxe corporativa  dunha
empresa.  //CSIEE// //CCEC//

EPVA B3.3.3.  Realiza  composicions  creativas  e  funcionais  adaptandoas  as  diferentes  areas  do
deseno, valorando o traballo organizado e secuenciado na realizacion de todo proxecto, asi como a
exactitude, a orde e a limpeza nas representacions graficas. //CSIEE// //CCEC//

EPVA B3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxias da informacion e a comunicacion para levar a cabo os
seus propios proxectos artisticos de deseno. //CD// //CSIEE// //CCEC//

EPVAB3.3.5.Planificaospasosaseguirnarealizacion de proxectos artisticos respectando as realizadas
por companeiros. //CSIEE// //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.3.6. Participar activamente no proceso de traballo en grupo para deseñar un cartel.

BLOQUE 4 LINGUAXE AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA

                            CONTIDOS                                                                 

B4.1 Tipos de planos cinematograficos. Analise dos factores expresivos e a sua simboloxia. 

B4.2 Realizacion dun storyboard. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B4.1.Identificar  os  distintos  elementos  que  forman  a  estrutura  narrativa  e  expresiva  basica  da
linguaxe  audio-  visual  e  multimedia,  describindo  correctamente  os  pasos  necesarios  para  a
producion dunha mensaxe audiovisual e valorando o labor de equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B4.1.1.  Analiza  os  tipos  de  plano  que  aparecen  en  distintas  peliculas  cinematograficas
valorando os seus factores expresivos. //CD//   //CSIEE//  //CCEC//

EPVA B4.1.2. Realiza un storyboard a xeito de guion para a secuencia dunha pelicula. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B4.1.3. Haber realizado un storyboard cos parámetros propostos polo profesor.
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                            CONTIDOS                                                                 

B4.3 Estudo de planos, angulacions e movementos de camara no cine. 

B4.4 Criterios esteticos na elaboracion de fotografias. 

B4.5 Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalisticas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B4.2. Reconecer os elementos que integran as distintas linguaxes audiovisuais e as suas finalidades 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B4.2.1. Visiona diferentes peliculas cinematograficas identificando e analizando os diferentes
planos, angulacions e movementos de camara. //CD// //CSIEE// //CCEC//

EPVA  B.4  2.2.  Analiza  e  realiza  diferentes  fotografias,  tendo  en  conta  diversos  criterios
esteticos. //CD// //CSIEE// //CCEC//

EPVA B4.2.3.  Recompila  diferentes  imaxes  de  prensa  analizando  as  suas  finalidades.  //CD//
//CSIEE// //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B4.2.4. A partir dunha fotografía ou imaxe da prensa, saber analizar os criterios estéticos e as suas
finalidades.

                            CONTIDOS                                                                 

B4.6 A creacion dixital de imaxes. 

B4.7 Deseno dun proxecto publicitario. 

B4.8 Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B4.3 Realizar composicions creativas a partir de codigos utilizados en cada linguaxe audiovisual,
mostrando interese polos avances tecnoloxicos vencellados a estas linguaxes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando distintos  programas de debuxo por ordenador.  
//CD// //CSIEE//   //CCEC//

EPVAB4.3.2.Proxecta un/ deseno publicitario utilizando os distintos elementos da linguaxe grafico-
plastica. //CD// //CSIEE// //CCEC//

EPVAB4.3.3.Realiza,  seguindo  o  esquema  do  proceso  de  creacion,  un  proxecto  persoal.
//CAA//  //CD// //CSIEE// //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B4.3.4. Realizar un deseño orixinal publicitario utilizando programas de debuxo gráfico.

                            CONTIDOS                                                                 

B4.9 Analise critica da linguaxe publicitaria. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B4.4.Mostrar  unha  actitude  critica  ante  as  necesidades  de  consumo  creadas  pola  publicidade
rexeitando os elementos de esta que suponen discriminacion sexual, social ou racial. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

EPVA B4.4.1.  Analiza  elementos  publicitarios  cunha actitude  critica  dende o  conecemento  dos
elementos que os componen. //CD// //CSIEE// //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B4.4.2. Saber analizar e facer crítica sobre unha mesaxe publicitaria proposta na clase.

4.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Propoñemos os criterios de avaliación seguintes, que permitirán a observación do degrau e
nivel dos logros acadados polos alumnos/as logo de traballar os contidos propostos nas distintas
actividades.

Representar  gráfica  ou  plasticamente,  polos  seus  elementos  constitutivos  básicos,  os
elementos  que  estruturan  a  forma  dos  conxuntos  de  obxectos  que  aparecen  no noso contorno,
fixándose na representación dos volumes e os espazos e considerando o valor expresivo das súas
inter-relacións.

Diferenciar  os  matices  da  cor  na  natureza  e  nos  obxectos  do  contorno,  atendendo  ás
influencias que uns exercen sobre os outros (efecto simultáneo),  reproducindo distintos motivos
mediante a utilización de misturas substractivas.

Establecer as proporcións do corpo humán, a partir de distintos elementos tomados como
referencia.

Interpretar algúns signos convencionais de códigos visuais, presentes no contorno, utilizados
nos  distintos  ámbitos  da  técnica  (topografía,  electricidade,  electrónica,  química,  mecánica,
arquitectura, etc.) relacionándoos cos obxectos aos que se refiren e analizando neste contexto a súa
estructura e calidade dos materiais.

Recoñecer o tipo de soportes, materiais e instrumentos propios de gravado, fotografía, vídeo,
deseño e animación por ordenador, e utilizalos con corrección nas súas producións.

Buscar  distintos  significados  a  unha  mensaxe  publicitaria,  inseríndoa  noutro  contexto  e
realizando modificacións de cor, orde, dirección,... nalgúns dos seus aspectos fundamentais.

Analizar  reproducións  de  mensaxes  publicitarias  que  se  propoñan,  tentando  atopar  as
intencións que induciron ao autor á realización da súa obra.

Aplicar a modulación e creación de ritmos modulares planos á decoración dos obxectos
deseñados,  facendo  uso  dos  hábitos  adquiridos  de  observación,  atención,  pulcritude,  reflexión,
interiorización, análise, crítica e revisión nas distintas fases da planificación e produción da obra.

Deseñar módulos sinxelos derivados dunha rede normalizada isométrica, e realizar con el
unha composición tri-dimensional modular, incorporando o claroscuro para potenciar a sensación
de volume, definindo a dirección do foco de luz que se considere máis convinte facendo uso dos
hábitos adquiridos de observación, atención, pulcritude, reflexión, interiorización, análise, crítica e
revisión nas distintas fases da planificación e produción da obra.

Rexistrar  en  fotografía  os  efectos  que  produce  a  luz  (reflexión,  contra-luz,  imaxes  en
espellos, posta de sol, brillos, auga, etc.), tanto sobre obxectos como na natureza, atendendo aos
factores de sensiblidade da película e da súa exposición á luz (apertura de diafragma e velocidade
de obturación).

Analizar  as  sensacións  visuais  producidas  pola  distribución,  de  diferentes  xeitos,  dun
número determinado de formas volumétricas elementais sobre un espazo tri-dimensional. Organizar,
con  elementos  simples,  sensacións  determinadas  de  tensión  ou  equilibrio  sobre  o  espazo  tri-
dimensional, e destacar o esquema rítmico de propostas de traballo.

57



Realizar a maqueta tridimensional a escala correspondente ao deseño dunha composición
volumétrica proposta como proxecto dun determinado monumento formado pola combinación de
formas sinxelas, no que se conxuguen todos os coñecementos de composición e expresión, facendo
uso dos hábitos adquiridos de observación, atención, pulcritude, reflexión, interiorización, análise,
crítica e revisión nas distintas fases da planificación e produción da obra.

Chegar,  partindo  de  formas  naturais  en  propostas  de  traballo,  a  crear  obxectos  tri-
dimensionais decorativos ou de uso e, partindo de formas non logradas, desenvolvelas ate o seu
remate definitivo.

Representar,  empregando  a  perspectiva  cónica  oblicua,  a  partir  de  formas  xeométricas
simples (planos verticais, horizontais e oblicuos), a sensación dun espazo interior ou exterior nun
plano.

Seleccionar a técnica gráfica máis axeitada para a representación do deseño dun determinado
obxecto ornamental proposto para colocalo nun determinado lugar do centro.

Analizar ambientes urbáns naturais e artificiais (prazas, parques, edificios públicos, etc..), da
vida cotiá, valorando as súas calidades estéticas e a súa adecuación co contorno.

Realizar  a  representación  diédrica  do  obxecto  considerado,  reflectindo  posíbeis
modificacións para mellorar o seu deseño.

4.3.1. MÍNIMOS ESIXíBEIS 

Os contidos mínimos esixíbeis para a promoción do alumnado refírense aos contidos
de 3º de ESO que están relacionados no apartado 3.3.1

4.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Estes criterios corresponde aos que se teñen en conta no punto 3.3.2

4.3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Os criterios de promoción están indicados nos mínimos esixíbeis relacionados no apartado
3.3.1

4.4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

 A metodoloxía didáctica que servirá como referencia vén recollida no apartado 1.4.

4.5. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

4.5.1. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

Os procedementos de avaliación ordinaria que se teñen en conta na programación deberán
ser os adecuados ás actividades de aprendizaxe realizadas:

1.- No desenvolvemento das actividades que realizan os alumnos/as, a iniciativa propia, das
propostas que suxiren eles mesmos, do interese que demostran e a curiosidade ou inquedanza polo
descubrimento de novas formas e procedementos ou aplicacións dos contidos que se desenrolan, o
instrumento máis común e efectivo para a avaliación dentro da aula é a observación, mediante
escalas de valoración,  listas de control e a elaboración de apuntes personalizados do profesor/a
sobre a  actividade concreta  de cada  alumno/a e  a  súa  disposición fronte  ás  actividades  que  se
realizan.

2.-  Se as actividades que realicemos na aula  xiran en torno a suxerencias do profesor/a
empregaranse  instrumentos  elaborados  polos  propios  alumnos/as  (creacións  propias,  murais,
deseños, textos sobre determinadas obras, etc...)
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3.-  Se  as  actividades  que  se  realizan  obedecen  a  preguntas  e  cuestións  propostas  polo
profesor  e  que  demandan  unha  resposta  concreta  por  parte  do  alumno/a,  os  instrumentos  de
avaliación serán probas obxectivas, cuestionarios, realización práctica de exercicios, etc... Para a
avaliación da actividade dos alumnos/as ao longo de todo o curso, consideramos necesario ter en
conta  a  realización  dun  seguimento  exhaustivo  e  prolongado,  co  fin  de  advertir  e  discriminar
posíbeis  baixas  no  rendemento  que,  de  xeito  contrario,  poderían  provocar  unha  interpretación
errónea do aproveitamento da actividade docente e a resposta do alumnado.

4.-  Cando a actividade avaliativa se centre  na valoración que os  alumnos/as  fan do seu
propio  traballo  ou  o  dos  compañeiros/as,  o  intrumento  máis  acaído  serán  as  enquisas  e/ou
cuestionarios.

Pódense  empregar  procedementos  diversos:  reunións  do  profesorado  para  contrastar
opinións, información recollida a través de entrevistas e/ou enquisas dos pais e alumnos, ou a axuda
de avaliadores externos, entre os que se pode contar cos servizos de inspección ou a Administración
educativa.

É necesario, ao inicio do curso, que o profesorado faga unha análise sobre os puntos de
partida referidos á situación do centro, do profesorado, etc... así como as especificidades nas que se
atopa o alumno/a que inicia o seu aprendizaxe, adecuación dos contidos ás súas características, etc..,
e proceder á análise de cada unidade didáctica cando se finalice para resolver como funcionou e as
adecuacións que foran pertinentes.

4.5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE
PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA APLICADO O DEREITO A

AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perdera a posibilidade de que lle sexa aplicada a avaliación continua poderá
realizar  unha proba de examen final  de toda a  materia,  na que  se farán  exercicios  prácticos  e
preguntas teóricas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis relacionados anteriormente no punto
3.3.1. 

4.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

O  sistema  de  cualificación  axustarase  á  consecución  dos  contidos  mínimos  propostos,
procedendo á súa análise e cualificación tal e como se especificou no punto 3.3.2. 

A cualificación dos traballos e actividades de aula formará parte fundamental da nota total
da  avaliación,  que  poderá  ser  completada  -formando  un  todo-  cos  correspondentes  exercicios-
exames de cada avaliación do seguinte xeito:

Da suma dos exercicios e traballos (chamados Láminas) de diferente tipo realizados
durante cada período de Avaliación resultará unha cifra coa que -dividida polo número de traballos
que o alumno/a tivera que ter  entregado- obteremos unha media de traballos (Mtr) que ou ben
indicará a cualificación desa Avaliación (no caso de non ter realizado nengunha proba tipo exame
nese periodo) ou ben será sumada á nota media (Mex) das diferentes probas (exames) e calculada a
nota da Avaliación según: 

media dos traballos realizados (MTr) + nota ou nota media dos exames (Mex) divididas por 2.

80% Nota da Avaliación =  (Mtr + Mex) / 2

A media no eventual caso de non considerar a realización de algunha proba tipo exame
nunha determinada Avaliación, esta cualificación -a dos traballos e actividades- poderá acadar o
80%. Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

O  20%  restante  da  nota  correspondente  á  cualificación  da  cada  Avaliación  e  á
Avaliación Final estará composta pola consideración sistemática mediante unha pequena guía de
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observación que estará inserida na axenda (libreta) de clase de cada grupo e constará dos seguintes
apartados:

Asistencia, Puntualidade, Coidado do Material, Respecto aos demais, Participación na Aula, Aporte
do material e Realización da tarefas encomendadas (ben na clase ou en casa).

As anotacións negativas en calquera dos apartados restarán porcentaxes de cualificación até
un máximo do 20% como quedou indicado a razón dun 2% por cada anotación. Ningunha anotación
significaría que a nota (Mtr + Mex) / 2 suporía o 100% da cualificación da Avaliación.

4.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Como a asignatura de Educación Plástica, Visual se considera unha materia con contidos
progresivos,  levarase  a  cabo  o  seguimento  dos  alumnos  con  materias  pendentes  e  propoñendo
traballos para realizar na casa e para realizar como repaso. Estes traballos basearanse nos contidos
mínimos que aparecen na programación deste departamento.

4.5.4.1 Da propia MATERIA durante o curso

A recuperación durante o curso realizarase do mesmo xeito que no nivel de 1º de ESO, tal
como se cita no apartado 1.5.4.1

4.5.4.2 DA MATERIA pendente de cursos anteriores

O programa de recuperación para alumnos que non superaron a asignatura no curso anterior
incluirá un seguimento do alumno/a durante os dous primeiros trimestres, con atención durante as
horas prefixadas de consulta e realización de exercicios en clase e propostos para realizar na casa.
Estes exercicios servirán de referencia para valorar o avance do alumnado e decidir en cada caso a
súa capacidade á vista dos resultados obtidos.

Faranse dúas probas de avaliación durante o curso, unha no mes de xaneiro e outra
no mes de abril. Se ditos exames non se superan ou se o alumno non asistira ás probas, poderá
examinarse  no  mes  de  maio  cunha  proba  final  que  será  comunicada  aos  alumnos  coa  debida
anterioridade.  Os  criterios  de  avaliación  que  se  aplicarán  neste  caso  serán  os  mesmos  que  se
seguirán para cada nivel, e que están reflectidos nos correspondentes apartados.

4.6 MATERAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO

O departamento conta con dúas aulas específicas de debuxo: Aínda que ambas as dúas son aptas
para os trazados e debuxo técnico e liñal, unha delas -considerada como taller- préstase máis aos
traballos artísticos de cor e volume; este aula conta con auga corrente para limpar o material de
pintura e unha serie de cabaletes para traballar en vertical. Para visualizar imaxes e materiais as
aulas dispoñen de pantallas de proxección e canóns.

 Para actividades  especiais  cóntase tamén co material  audiovisual  (cámaras  de fotografía
dixital, cámara de vídeo, escáner, impresoras, etc.)

O libro que se poderá utilizar como recomendado durante o presente curso será:

Libro de texto para 4º curso de E.S.O.: Educación plástica y visual II E.S.O. 

Editorial S M XERME 2011  ISBN 978-84-9854-269-1
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4.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.7

4.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.8

4.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS
CURRICULARES

As medidas que se adoptarán para o programa de atención á diversidade recóllense no punto
1.9

4.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

 O tratamento do fomento da lectura seguirá o mesmo sistema que se refire no apartado 1.10

4.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

  Aplicaráse o mesmo plantexamento no tratamento dos medios de investigación do mesmo
modo que no anterior apartado 1.11

BACHARELATO  DEBUXO TÉCNICO

Debuxo Técnico

0. Introdución e Contextualización

Entre as finalidades do Debuxo Tecnico figura de xeito especifico o dotar o alumnado das
competencias necesarias para poder comunicarse graficamente con obxectividade, nun mundo cada
vez mais complexo que require do deseno e fabricacion de produtos que resolvan as necesidades
presentes e futuras. Esta funcion comunicativa, grazas o acordo dunha serie de convencions a escala
nacional,  comunitaria  e  internacional,  permitenos  transmitir,  interpretar  e  comprender  ideas  ou
proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequivoca. 

O  Debuxo  Tecnico,  polo  tanto,  empregase  como  medio  de  comunicacion  en  calquera
proceso de investigacion ou proxecto que se valla dos aspectos visuais das ideas e das formas para
visualizar o que se esta a desenar e, no seu caso, definir dun xeito claro e exacto o que se desexa
producir, e dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicacion: comprender ou
interpretar  a  informacion  codificada,  e  expresarse  ou  elaborar  informacion  comprensible  polos
destinatarios. 

O  alumnado,  o  adquirir  competencias  especificas  na  interpretacion  de  documentacion
grafica elaborada de acordo a norma nos sistemas de representacion convencionais, pode conecer
mellor  o  mundo.  Isto  require,  ademais  do  conecemento  das  principais  normas  de  debuxo,  un
desenvolvemento avanzado da sua “vision espacial”, entendida como a capacidade de abstraccion
para, por exemplo, visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais representados mediante imaxes
planas. 

Ademais de comprender a complexa informacion grafica que nos rodea, e preciso que o
estudante  aborde  a  representacion  de espazos  ou  obxectos  de todo tipo  e  elaborar  documentos
tecnicos normalizados que plasmen as suas ideas e proxectos, xa estean relacionados co deseno

61



grafico, coa ideacion de espazos arquitectonicos ou coa fabricacion artesanal ou industrial de pezas
e conxuntos. 

Durante o primeiro curso traballanse as competencias relacionadas co Debuxo Tecnico coma
linguaxe de comunicacion e instrumento basico para a comprension, analise e representacion da
realidade. Para isto, introducense gradualmente e de xeito interrelacionado tres grandes bloques:
Xeometria,  Sistemas  de  representacion  e  Normalizacion.  Tratase  de que  o  estudante  tena  unha
vision global dos fundamentos do Debuxo Tecnico que lle permita no seguinte curso profundar
distintos aspectos desta materia. 

Ao  longo  do segundo curso  introducese  un  bloque  novo,  denominado  Proxecto,  para  a
integracion  das  destrezas  adquiridas  na  etapa.  Os  elementos  do  curriculo  basico  da  materia
agruparonse  en  catro  bloques  interrelacionados:  Xeometria,  Sistemas  de  representacion,
Normalizacion e Proxectos. 

No primeiro bloque, denominado Xeometria, desenvolveronse durante os dous cursos que
componen esta etapa os elementos necesarios para resolver problemas de configuracion de formas,
o tempo que analiza a sua presenza na natureza e no arte o longo da historia, e as suas aplicacions o
mundo cientifico e tecnico. 

De maneira  analoga,  o  bloque dedicado aos  Sistemas de representacion desenvolve os
fundamentos, caracteristicas e aplicacions das axonometrias, perspectivas conicas, e dos sistemas
diedrico  e  de  planos  acoutados.  Este  bloque  debe  abordarse  de  xeito  integrado  para  permitir
descubrir  as  relacions  entre  sistemas  e  as  vantaxes  e  inconvenientes  de  cada  un.  Ademais,  e
conveniente potenciar a utilizacion do debuxo “a man alzada” como ferramenta de comunicacion de
ideas e analise de problemas de representacion. 

O terceiro bloque, a  Normalizacion,  pretende dotar o estudante dos procedementos para
simplificar,  unificar  e  obxectivar  as  representacions  graficas.  Este  bloque  esta  especialmente
relacionado co proceso de elaboracion de proxectos, obxecto do ultimo bloque, polo que, ainda que
a secuencia establecida situa este bloque de maneira especifica no primeiro curso, a sua condicion
de linguaxe universal fai que a sua utilizacion sexa unha constante o longo da etapa. 

O cuarto  bloque,  denominado  Proxectos,  ten como obxectivo principal  que o estudante
mobilice e interrelacione os elementos adquiridos o longo de toda a etapa,  e os empregue para
elaborar e presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a
definicion dun proxecto sinxelo relacionado co deseno grafico, industrial ou arquitectonico. 

5-0. DEBUXO TÉCNICOI 1º BACHARELATO 

5-0.1. OBXECTIVOS

-Entender  o  debuxo  técnico  como unha linguaxe universal  que  nos  permite  expresar  gráfica  e
obxectivamente unha realidade. 

-Desenvolver  as  destrezas  necesarias  para  expresarse  cos  instrumentos  específicos  do  debuxo,
utilizando as técnicas gráficas axeitadas e ofrecendo solucións claras, precisas e obxectivas. 

-Desenvolver a visión espacial para ser quen de relacionar, situar e comparar as formas tanto no
espazo real como a súa correspondencia no espazo do debuxo. 

-Coñecer e comprender as regras do debuxo técnico para interpretar a representación de formas
como imaxe da realidade. 

-Usar os métodos e coñecementos propios do debuxo técnico na investigación e solución razoada de
problemas científicos e técnicos. 

-Aceptar  a  normalización  como  convencionalismo  universal  que  simplifica  e  facilita  o
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entendemento da representación ao racionalizar a produción dunha determinada realidade. 

-Coñecer e respectar as principais normas (UNE e ISO), na execución de planos técnicos. 

-Desenvolver a destreza expresiva necesaria para trazar bosquexos a man alzada, rexistrando os
aspectos fundamentais de forma, orientación, proporción, detalles, medida, etc. dunha determinada
realidade. 

5-0.1.1. Contribución da materia ao logro das CC Clave

O  Debuxo  Técnico  está  considerado  universalmente  como  un  medio  de
comunicación indispensable, tanto para o desenvolvemento de procesos de investigación sobre as
formas como para a comprensión gráfica de bosquexos e proxectos  de carácter  tecnolóxico ou
artístico, cuxo último fin é a creación e fabricación de calquera produto que teña un determinado
valor utilitario, artístico ou ambos á vez.

Grazas a esta función comunicativa podemos transmitir,  interpretar e comprender
ideas  ou  proxectos  de  maneira  obxectiva  e  unívoca,  mediante  un  conxunto  de  convencións
recollidas en normas nacionais e internacionais, que conforman a linguaxe específica do Debuxo
Técnico e danlle o seu carácter universal.

O debuxo, en fase de bosquexo previo, é un instrumento idóneo para desenvolver,
mediante a comunicación e confrontación de opinións, traballos de investigación ou propostas de
deseño de todo tipo.

Desde a súa vertente xeométrica, o Debuxo Técnico tamén pode ser utilizado como
ferramenta de lectura e comprensión no campo da arte, non só como elemento indispensable na

concepción da estrutura interna e  composición,  senón,  na maioría  das ocasións,  como linguaxe
oculta  transmisora  de  mensaxes  e  ideas  dentro  das  obras  de  arte  creadas  en  diferentes  épocas
históricas. 

Esta materia favorece a capacidade de abstracción e visión espacial, necesarias para a
análise de numerosos trazados xeométricos,  a interpretación dos sistemas de representación e  a
aplicación adecuada das normas específicas de Debuxo Técnico. Dita capacidade será de grande
utilidade para desenvolverse en calquera ámbito ao longo da vida.

Por  outra  banda,  atópanse  no  Debuxo  Técnico  perfectamente  definidas  as  funcións
instrumentais de análise, investigación, expresión e comunicación arredor dos aspectos visuais das
ideas  e  das  formas  e  o  desenvolvemento  de  capacidades  vinculadas  a  estas.  Ademais,  convén
destacar a contribución que se fai desde esta materia ao desenvolvemento e adquisición algunha das
capacidades que se sinalan nos obxectivos xerais da etapa.

O  Debuxo  Técnico,  como  disciplina,  require  unha  capacidade  de  autocontrol  e
análise necesarios para o desenvolvemento de calquera proxecto de creación e investigación; por
elo,  entre  os  contidos  da  materia,  inclúense  a  limpeza,  exactitude  e  planificación  previa  como
factores  que  contribúen  á  aprendizaxe  eficaz  e  ao  desenvolvemento  persoal  das  alumnas  e  os
alumnos.

A  materia  contribúe  ao  uso  responsábel  das  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación ao ter entre un dos seus fins o de proporcionar destrezas no uso de programas de
deseño. A procura e selección de información a través de Internet e a súa transmisión en diferentes
soportes, requirida para a realización de proxectos, constituirá outro medio para o desenvolvemento
e adquisición desta capacidade.

Ao integrar certas actividades e coñecementos no campo cultural, onde se mostra a
relevancia  dos  aspectos  estéticos  do  debuxo  técnico,  está  a  favorecerse  o  desenvolvemento  da
sensibilidade artística e o criterio estético. Así mesmo, cando se analizan as achegas que fixeron as
culturas de diferentes épocas ao debuxo técnico, está a colaborarse no coñecemento dos factores de
evolución e antecedentes históricos do mundo contemporáneo.
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Outra  das  finalidades  que  persegue  o  currículo  desta  materia  é  a  de  integrar  os
coñecementos  de  Debuxo  Técnico  dentro  dos  procesos  tecnolóxicos,  contribuíndo  con  iso  ao
desenvolvemento dun amplo espectro de destrezas.

Por  último,  o  presente  currículo  pretende  desenvolver  a  madurez  persoal  dos
alumnos  e  alumnas,  o  espírito  emprendedor,  a  capacidade  para  traballar  en  equipo,  de  forma
cooperativa e

igualitaria, a sensibilidade e respecto cara ao medio ambiente, e a expresión oral e escrita.

Todos  estes  aspectos  deberán  terse  moi  presentes  no  deseño  e  posterior
desenvolvemento das actividades de aula.

Os contidos das materias Debuxo técnico I e II desenvólvense ao longo dos dous
cursos do Bacharelato. No primeiro curso proporciónase unha visión xeral da materia mediante a
presentación,  con distinto grao de profundidade,  da maioría  dos contidos,  cuxa consolidación e
profundización abordarase no segundo curso, á vez que se completa o currículo con outros novos.

Contribución á Competencia en comunicación lingüística:

A través da confección do coñecemento da terminoloxía propia dos elementos da
linguaxe xeométrica contribúese ao logro da competencia en comunicación lingüística.

Contribución á Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

O  desenvolvemento  das  fórmulas  matemáticas  que  interveñen  nos  procesos
xeométricos  e  na  concreción  de  definicións  de  lugares  xeométricos  contribúe  ao  logro  da
competencia matemática.

Contribución ás Competencias sociais e cívicas:

O respecto polo esforzo intelectual e metodolóxico dos compañeiros, así como as
normas de clase que articulan a convivencia, contribúe ao logro da competencia social e cidadá.

Contribución á Conciencia e expresións culturais:

A sensibilización ante os logros que da man da xeometría deveñen en disciplinas
como a arquitectura, a arquitectura, o deseño ou a enxeñería, cristalizando ao longo da historia da
arte e a cultura contribúe á competencia cultural e artística.

Contribución á Competencia para Aprender a Aprender:

O emprego graduado,  desde o punto de vista  didáctico,  no desenvolvemento dos
diferentes  temas  así  como o  carácter  empírico  da  metodoloxía  de  resolución  de  problemas  de
xeometría, baseadas ademais nas estratexias da aprendizaxe por descubrimento, contribúe ao logro
da competencia para aprender a aprender

Contribución ao Sentido da iniciativa e espírito emprendedor:

A procura  de  solucións  alternativas  e  diverxentes  ante  formulacións  a  resolver
xerados para a manipulación dos conceptos por medio do formato de traballo graduado contribúe ao
desenvolvemento na competencia de Autonomía e Iniciativa Persoal.

Contribución á  Competencia dixital:

A utilización  de  vías  de  investigación a  través  da  Web,  así  como o emprego de
produtos  informáticos  de  Deseño  Asistido  na  resolución  de  problemas  contribúe  ao
desenvolvemento da competencia no tratamento da información e competencia dixital. Por outra
banda o formato empregado na Aula por parte do profesor (presentacións, comunicación dixital,
impresión e Aula Virtual) axudan a desenvolverse nun ambiente de información dixital.
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5-0.2. CONTIDOS

CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 BLOQUE 1 XEOMETRÍA

                          CONTIDOS                                                                  

B1.1. Trazados xeometricos. 

B1.2. Instrumentos e materiais do Debuxo Tecnico. 

B1.3. Reconecemento da xeometria na Natureza. 

B1.4. Identificacion de estruturas xeometricas na Arte. 

B1.5. Valoracion da Xeometria como instrumento para o deseno grafico, industrial e arquitectonico.

B1.6. Trazados fundamentais no plano. 

B1.7. Operacions con segmentos. 

B1.8. Mediatriz. 

B1.9. Paralelismo e perpendicularidade. 

B1.10. Determinacion de lugares xeometricos. Aplicacions. 

B1.11. Elaboracion de formas baseadas en redes modulares. 

B1.12. Circunferencia e circulo. 

B1.13. Angulos. 

B1.14.Trazado de poligonos regulares. 

B1.15. Resolucion grafica de cuadrilateros e poligonos. 

B1.16. Representacion de formas planas. 

B1.17. Trazado de formas proporcionais. 

B1.18. Resolucion grafica de triangulos. 

B1.19. Determinacion, propiedades e aplicacions dos seus puntos notables. 

B1.20. Proporcionalidade e semellanza. 

B1.21. Analise de trazado de formas poligonais por triangulacion, radiacion e itinerario. 

B1.22. Construcion e utilizacion de escalas graficas. 

B1.23.  Transformacions  xeometricas  elementais.  Xiro,  Translacion,  Simetria,  Homotecia  e
Afinidade. Identificacion de invariantes. Aplicacions. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Resolver problemas de configuracion de formas poligonais sinxelas no plano coa axuda de
utiles convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometria metrica de
acordo cun esquema “paso a paso” e/ou figura de analise elaborada previamente. 

Resolver problemas xeométricos nos que interveñan puntos, liñas ou polígonos seguindo métodos
racionais  claros  e  comprobables,  utilizando  as  súas  relacións  e  transformacións  e  ofrecendo
acabados precisos e pulcros. 

Manexar as escalas gráficas e numéricas con destreza, sendo capaz de pasar dunhas a outras
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e de relacionalas coa realidade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B1.1.1.  Desena,  modifica  ou reproduce  formas baseadas  en redes  modulares  cadradas  coa
axuda da escadra e  o cartabon,  utilizando recursos  graficos  para destacar  claramente o trazado
principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. //CSIEE//

DT1.B1.1.2.  Determina  coa  axuda  de  regra  e  compas  os  principais  lugares  xeometricos  de
aplicacion  os  trazados  fundamentais  no  plano  comprobando  graficamente  o  cumprimento  das
condicions establecidas. //CMCCT// 

DT1.B1.1.3.Relaciona as linas e puntos notables de triangulos, cuadrilateros e poligonos coas suas
propiedades, identificando as suas aplicacions. //CAA// 

DT1.B1.1.4.  Comprende  as  relacions  metricas  dos  angulos  da  circunferencia  e  o  circulo,
describindo as suas propiedades e identificando as suas posibles aplicacions. //CAA//

DT1.B1.1.5. Resolve triangulos coa axuda de regra e compas aplicando as propiedades das suas
linas  e  puntos  notables  e  os  principios  xeometricos  elementais,  xustificando  o  procedemento
utilizado. //CMCCT//

DT1.B1.1.6.  Desena,  modifica  ou  reproduce  cuadrilateros  e  poligonos  analizando  as  relacions
metricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulacion, radiacion, itinerario ou relacions de
semellanza. //CSIEE//

DT1.B1.1.7.  Reproduce  figuras  proporcionais  determinando  a  razon  idonea  para  o  espazo  de
debuxo  disponible,  construindo  a  escala  grafica  correspondente  en  funcion  da  apreciacion
establecida e utilizandoa coa precision requirida. //CSIEE//

DT1.B1.1.8.  Comprende  as  caracteristicas  das  transformacions  xeometricas  elementais  (xiro,
translacion, simetria, homotecia e afinidade), identificando as suas invariantes e aplicandoas para a
resolucion de problemas xeometricos e para a representacion de formas planas. //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización puntual e correcta dos exercicios propostos na clase.

                          CONTIDOS                                                                  

B1.24. Tanxencias e enlaces. 

B1.25. Resolucion de problemas basicos de tanxencias e enlaces. Aplicacions. 

B1.26. Construcion de curvas tecnicas, ovalos, ovoides e espirais. 

B1.27. Aplicacions da xeometria o deseno arquitectonico e industrial. 

B1.28. Xeometria e novas tecnoloxias. 

B1.29. Aplicacions de debuxo vectorial en 2D. 

B1.30. Exercicios de aplicacion de trazado de tanxencias e enlaces. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Debuxar  curvas  tecnicas  e  figuras  planas  compostas  por  circunferencias  e  linas  rectas,
aplicando  os  conceptos  fundamentais  de  tanxencias,  resaltando  a  forma  final  determinada  e
indicando graficamente a construccion auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relacion entre os
seus elementos. 

Resolver  problemas  de  tanxencias  amosando  tanto  a  súa  comprensión  conceptual  como  a  súa
execución gráfica precisa. 
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Construír con destreza as curvas técnicas a partir dos parámetros que as definen así como as
súas relacións de tanxencia e intersección con rectas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B1.2.1.  Identifica  as  relacions  existentes  entre  puntos  de  tanxencia,  centros  e  raios  de
circunferencias,  analizando  figuras  compostas  por  enlaces  entre  linas  rectas  e  arcos  de
circunferencia. //CMCCT//

DT1.B1.2.2. Resolve problemas basicos de tanxencias coa axuda de regra e compas aplicando con
rigor  e  exactitude  as  suas  propiedades  intrinsecas,  utilizando  recursos  graficos  para  destacar
claramente o trazado principal elaborado das linas auxiliares utilizadas. //CAA//

DT1.B1.2.3. Aplica os conecementos de tanxencias a construcion de ovalos, ovoides e espirais,
relacionando  a  sua  forma  coas  principais  aplicacions  no  deseno  arquitectonico  e  industrial.
//CSIEE//

DT.B1.2.4. Desena a partir dun bosquexo previo ou reproduce a escala conveniente, figuras planas
que  contenan  enlaces  entre  linas  rectas  e  arcos  de  circunferencia,  indicando  graficamente  a
construccion auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relacion entre os seus elementos. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios plantexados na aula polo profesor.

 BLOQUE 2 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

                          CONTIDOS                                                                  

B2.1. Fundamentos dos sistemas de representacion.

B2.2. Os sistemas de representacion na Arte. 

B2.3. Evolucion historica dos sistemas de representacion. 

B2.4. Os sistemas de representacion e o Debuxo tecnico. Ambitos de aplicacion. 

B2.5. Vantaxes e inconvenientes. Criterios de seleccion. 

B2.6. Clases de proxeccion. 

B2.7. Sistemas de representacion e novas tecnoloxias. 

B2.8. Aplicacions de debuxo vectorial en 3D. 

B2.9. Sistema diedrico. 

B2.10. Procedementos para a obtencion das proxeccions diedricas. 

B2.11. Disposicion normalizada. 

B2.12. Reversibilidade do sistema. Numero de proxeccions suficientes. 

B2.13. Representacion e identificacion de puntos, rectas e planos. Posicions no espazo. Paralelismo
e perpendicularidade. Pertenza e interseccion. 

B2.14. Proxeccions diedricas de solidos e espazos sinxelos. 

B2.15. Seccions planas. Determinacion da sua verdadeira magnitude. 

B2.16. Procedementos para a obtencion e disposicion das proxeccions diedricas. 

B2.17.  Visualiza  e  debuxa  a  man  alzada  axonometrias  a  partir  das  vistas  principais  de  pezas
sinxelas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Relacionar  os  fundamentos  e  caracteristicas  dos  sistemas  de  representacion  coas  suas
posibles  aplicacions  o  debuxo  tecnico,  seleccionando  o  sistema axeitado  o  obxectivo  previsto,
identificando as vantaxes e inconvintes en funcion da informacion que se desexe mostrar e dos
recursos disponibles. 

Usar o sistema diédrico para representar sólidos poliédricos e de revolución, mesmo cunha das súas
caras  oblicuas  aos  planos  de  proxección  e/ou  ofrecendo  verdadeiras  magnitudes,  seccións  e
desenvolvementos de acordo coa normalización. 

Representar as vistas e/ou seccións dun obxecto a partir dunha axonometría e viceversa. 

Partindo das súas vistas, desenvolver ou construír un sólido poliédrico ou de revolución ao que se
lle practicou un corte oblicuo respecto dos planos de proxección.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B2.1.1.  Identifica  o  sistema  de  representacion  empregado  a  partir  da  analise  de  debuxos
tecnicos,  ilustracions  ou  fotografias  de  obxectos  ou  espazos,  determinando  as  caracteristicas
diferenciais e os elementos principais do sistema. //CCL//

DT1.B2.1.2. Establece o ambito de aplicacion de cada un dos principais sistemas de representacion,
ilustrando as suas vantaxes e inconvenientes mediante o debuxo a man alzada dun mesmo corpo
xeometrico sinxelo. //CCL//

DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de representacion idoneo para a definicion dun obxecto o espazo,
analizando a complexidade da sua forma, a finalidade da representacion, a exactitude requirida e os
recursos informaticos disponibles. //CD//

DT1B2.1.4.  Comprende os  fundamentos  do sistema diedrico,  describindo os  procedementos  de
obtencion das proxeccions e a sua disposicion normalizada. //CMCCT//

DT1.B2.1.5.  Comprende o funcionamento do sistema diedrico,  relacionando os seus elementos,
convencionalismos e  notacions  coas  proxeccions  necesarias  para representar  inequivocamente  a
posicion de puntos, rectas e planos, resolvendo problemas de pertenza, interseccion e verdadeira
magnitude. //CAA//

DT1.B2.1.6. Desena ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, debuxando a man alzada as suas
vistas  principais  no  sistema  de  proxeccion  ortogonal  establecido  pola  norma  de  aplicacion,
disponendo as proxeccions suficientes para a sua definicion e identificando os seus elementos de
xeito inequivoco. //CSIEE//

DT1.B2.1.7.  Visualiza  no  espazo  perspectivo  formas  tridimensionais  sinxelas  definidas
suficientemente polas suas vistas principais, debuxando a man alzada axonometrias convencionais
(isometrias e cabaleiras). //CMCCT// 

DT1.B2.1.8.  Determina  seccions  planas  de  obxectos  tridimensionais  sinxelos,  visualizando
intuitivamente a sua posicion mediante perspectivas a man alzada, debuxando as suas proxeccions
diedricas e obtendo a sua verdadeira magnitude. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual na aula dos exercicios propostos polo profesor.

                          CONTIDOS                                                                  

B2.19. Sistema de planos acotados. Aplicacions. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Representar formas tridimensionais sinxelas a partir de perspectivas, fotografias, pezas reais
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ou espazos da contorna proxima, utilizando o sistema diedrico ou, no seu caso, o sistema de planos
acotados,  disponendo  de  acordo  a  norma  as  proxeccions  suficientes  para  a  sua  definicion  e
identificando os seus elementos de xeito inequivoco. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento do sistema de planos acotados como unha variante do
sistema diedrico que permite rentabilizar os conecementos adquiridos, ilustrando as suas principais
aplicacions  mediante  a  resolucion  de  problemas  sinxelos  de  pertenza  e  interseccion  e  obtendo
perfiles dun terreo a partir das suas curvas de nivel. //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización puntual e correcta dos exercicios propostos na aula polo profesor.

                          CONTIDOS                                                                  

B2.20. Sistema axonometrico. 

B2.21. Fundamentos do sistema. Disposicion dos eixos e utilizacion dos coeficientes de reducion. 

B2.22. Sistema axonometrico ortogonal, perspectivas isometricas, dimetricas e trimetricas. 

B2.23. Sistema axonometrico oblicuo: perspectivas cabaleiras e aereas ou militares. 

B2.24. Aplicacion do ovalo isometrico como representacion simplificada de formas circulares. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de pezas reais ou definidas polas
suas proxeccions ortogonais, seleccionando a axonometria axeitada ao proposito da representacion,
disponendo  a  posicion  dos  eixos  en  funcion da  importancia  relativa  das  caras  que  se  desexen
amosar e utilizando, no seu caso, os coeficientes de reduccion determinados. 

Amosar a ensamblaxe de obxectos sinxelos compostos de varias pezas, que se dispoñen segundo os
eixos axonométricos e empregando as normas de acotación. 

Seleccionar  aqueles  elementos  posicionais  do  sistema cónico  que,  na  perspectiva  dun obxecto,
ofrecen unha representación idónea del. 

Aplicar o sistema de representación e recursos gráficos máis axeitados á realidade que se pretende
representar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isometricas de corpos definidos polas suas vistas principais, coa
axuda  de  utiles  de  debuxo  sobre  taboleiro,  representando  as  circunferencias  situadas  en  caras
paralelas  os  planos coordenados como ovalos en lugar  de elipses,  simplificando o seu trazado.
//CCEC//

DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimetricas (militares) de corpos ou espazos con
circunferencias  situadas  en  caras  paralelas  a  un  so  dos  planos  coordenados,  disponendo  a  sua
orientacion para simplificar o seu trazado. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios plantexados na aula polo profesor.

                          CONTIDOS                                                                  

B2.25. Sistema conico central. 
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B2.26. Elementos do sistema. Plano do cadro e cono visual. 

B2.27. Determinacion do punto de vista e orientacion das caras principais. 

B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos metricos. 

B2.29. Representacion simplificada da circunferencia. 

B2.30. Sistema conico oblicuo. 

B2.31. Representacion simplificada da circunferencia. 

B2.32. Representacion de solidos nos diferentes sistemas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Debuxar perspectivas conicas de formas tridimensionais a partir de espazos da contorna ou
definidas  polas  suas  proxeccions  ortogonais,  valorando o  metodo seleccionado,  considerando a
orientacion das caras principais respecto do plano do cadro e a repercusion da posicion do punto de
vista sobre o resultado final. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B2.4.1.  Comprende os  fundamentos  da perspectiva conica,  clasificando a sua tipoloxia  en
funcion da orientacion das caras principais respecto o plano do cadro e a repercusion da posicion do
punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto principal, a lina do horizonte, os puntos
de fuga e os seus puntos de medida. //CCL//

DT1.B2.4.2.  Debuxa coa axuda de utiles de debuxo perspectivas conicas centrais de corpos ou
espazos con circunferencias situadas en caras paralelas a un so dos planos coordenados, disponendo
a sua orientacion para simplificar o seu trazado. //CSIEE//

DT1.B2.4.3.  Representa  formas  solidas  ou  espaciais  con  arcos  de  circunferencia  en  caras
horizontais ou verticais, debuxando perspectivas conicas oblicuas coa axuda de utiles de debuxo,
simplificando a construcion das elipses perspectivas mediante o trazado de poligonos circunscritos,
trazandoas a man alzada ou coa axuda de plantillas de curvas. //CMCCT// 

 BLOQUE 3 Normalización

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios plantexados polo profesor na aula.

                          CONTIDOS                                                                  

B3.1. Elementos da normalizacion segundo a normativa vixente. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Valorar a normalizacion como convencionalismo para a comunicacion universal que permite
simplificar  os  metodos  de  produccion,  asegurar  a  calidade  dos  produtos,  posibilitar  a  sua
distribucion e garantir a sua utilizacion polo destinatario final. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e ambitos de utilizacion das normas UNE, EN (EUROPEAN
STANDARD)  e ISO, relacionando as  especificas  do debuxo tecnico coa sua aplicacion para a
eleccion e dobrado de formatos, para o emprego de escalas, para establecer o valor representativo
das linas, para disponer as vistas e para a acotacion. //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realizacion correcta e puntual dos exercicios plantexados polo profesor na aula.
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                          CONTIDOS                                                                  

B3.2. O proxecto: necesidade e ambito de aplicacion das normas. 

B3.3. Formatos. Dobrado de planos. 

B3.4. Vistas. Linas normalizadas. 

B3.5. Aplicacions da normalizacion. 

B3.6. Escalas. Acotacion. 

B3.7. Debuxo industrial. 

B3.6. Escalas. Acotacion. 

B3.8. Debuxo arquitectonico. 

B3.9. Cortes e seccions. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas cos principios xerais de
representacion, formatos, escalas, acotacion e metodos de proxeccion ortograficos e axonometricos,
considerando o Debuxo Tecnico coma linguaxe universal, valorando a necesidade de conecer a sua
sintaxe e utilizandoo de forma obxectiva para a interpretacion de planos tecnicos e a elaboracion de
bosquexos, esquemas, esbozos e planos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT1.B3.2.1. Obten as dimensions relevantes de corpos ou espazos representados utilizando escalas
normalizadas. //CSIEE//

DT1.B3.2.2.  Representa  pezas  e  elementos  industriais  ou  de  construcion,  aplicando  as  normas
referidas os principais metodos de proxeccion ortograficos, seleccionando as vistas imprescindibles
para a sua definicion, disponendoas axeitadamente e diferenciando o trazado de eixos, linas vistas e
ocultas. //CAA//

DT1.B3.2.3. Acota pezas industriais sinxelas identificando as cotas necesarias para a sua correcta
definicion dimensional, disponendoas de acordo a norma. //CMCCT//

DT1.B3.2.4. Acota espazos arquitectonicos sinxelos identificando as cotas necesarias para a sua
correcta definicion dimensional, disponendoas de acordo a norma. //CMMCCT//

DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccions, aplicando as normas basicas
correspondentes. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

5-0.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

5-0.3.1. MÍNIMOS ESIXíBEIS 

BLOQUE 1

O alumnado deberá contar cos recursos necesarios referidos a:

Realización de trazados xeométricos fundamentais. 

Dominio de trazados de paralelismo e perpendicularidade.                                

Coñecer o Teorema de Thales e as súas aplicacións. 
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Achar segmentos cuarto, medio e terceiro proporcional a outros dados. 

Coñecer os métodos para trazar figuras semellantes 

Controlar as escalas: escala numérica e gráfica. Dominio de construción de escalas gráficas. 

Construción de polígonos regulares. 

Construción de triángulos dados os seus ángulos e/ou liñas notables. 

Clasificación e construción de cuadriláteros. 

División  dunha  circunferencia  en  partes  iguais  e  a  súa  aplicación  á  construción  de  polígonos
regulares. Construción de polígonos regulares a partir do radio da circunferencia circunscrita.

Translación. Xiros. Simetría no plano e no espazo. Centro, eixo e plano de simetría. Homotecia.

BLOQUE 2

O alumnado deberá contar cos recursos necesarios referidos a:

Tanxencia entre liña e curva. Tanxencia entre curvas. Circunferencia que pasa por tres puntos. 

Casos notábeis de tanxencia: liña tanxente a unha circunferencia nun punto desta.  Circunferencia
tanxente a unha liña nun punto desta. 

Circunferencias  de  radio  dado  tanxentes  a  unha  liña  e  que  pasen  por  un  punto  exterior.
Circunferencias de radio dado tanxentes a dúas liñas que se cortan. 

Circunferencias tanxentes a tres liñas que se cortan en triángulo.  Circunferencias de radio dado
tanxentes a outra nun punto desta. Circunferencia tanxente a outra nun punto desta e que pase por
un punto exterior.

Liñas tanxentes comúns interiores ou exteriores a dúas circunferencias. Enlaces.

Óvalo: construción a partir do seu eixo maior e do seu eixo menor 

Ovoide: construción a partir do seu eixo maior ou do seu eixo menor. 

Espirais: construción a partir dun triángulo ou un cadrado.

Construción da elipse por puntos a partir dos eixos. Construción da elipse por feixes proxectivos. 

Construción da hipérbola por puntos a partir dos eixos. 

Construción da parábola  a partir da directriz e o foco ou vértice. 

Comprensión dos sistemas diédrico, axonométrico e cónico, e planos acoutados. 

Sistema diédrico: representación do punto, a recta e o plano e as súas relacións e transformacións
máis usuais. Representación de sólidos.

Sistemas  axonométricos:  isometría,  representación  de  polígonos  e  sólidos  poliédricos  e  de
revolución sinxelos 

Perspectiva cabaleira: representación de polígonos e sólidos.  

BLOQUE 3

O alumnado deberá  contar  cos  recursos  necesarios  para  comprender  o  Debuxo Técnico
como a linguaxe que é (e máis concretamente o debuxo técnico normalizado), e que está estruturado
por unha «gramática» propria que lle dá coherencia, racionalidade e comprensibilidade, mediante o
coñecemento das normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas cos principios xerais de
representacion

5-0.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os criterios de cualificación seguintes permitirán a observación do degrau e nivel dos logros
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acadados polos  alumnos/as  logo de traballar  os  contidos  propostos  nas  distintas  actividades.  O
alumnado deberá ser capaz de:

Resolver  problemas  xeométricos,  valorando  o  método  e  o  razoamento  utilizados  nas
construcións, así como o seu acabado e presentación. 

Executar  debuxos  técnicos  a  distinta  escala,  utilizando  a  escala  gráfica  establecida
previamente e as escalas normalizadas 

Resolver problemas de tanxencias de maneira illada ou inseridos na definición dunha forma,
xa sexa esta de carácter industrial ou arquitectónico, atendendo non só á solución dos problemas
técnicos,  senón  tamén  ao  correcto  acabado  do  debuxo  na  resolución  de  ligazóns  e  puntos  de
contacto. 

Resolver problemas xeométricos relativos ás curvas cónicas nos que interveñan elementos
principais das mesmas, interseccións con rectas ou rectas tanxentes. Trazar curvas técnicas a partir
da súa definición. 

Utilizar o sistema diédrico para resolver problemas de posicionamento de puntos, rectas e
figuras planas no espazo. 

Utilizar  o  sistema diédrico  para  representar  problemas  de  representación  de  figuras  que
inclúen formas poliédricas ou de revolución. Obter seccións planas. Achar a verdadeira forma e
magnitude e obter os seus desenvolvementos e seccións. 

Realizar  perspectivas  axonométricas,  ben  sexa  esta  ortogonal  ou  oblicua,  dun  obxecto
definido polas súas vistas ou seccións e viceversa, executadas a man alzada e/ou delineadas. 

Definir  gráficamente  pezas  e  elementos  industriais  ou  de  construción  ,  aplicando
correctamente as normas referidas a vistas, cortes, seccións,  roturas, simplificación e anotación,
executadas a man alzada e/ou delineadas.

Definir  gráficamente  un  obxecto  polas  súas  vistas  fundamentais  ou  a  súa  perspectiva,
executados a man alzada.

Realizar a perspectiva cónica de corpos ou obxectos definidos polas súas vistas ou seccións
a partir dos datos propostos. 

Culminar os traballos de debuxo técnico utilizando os diferentes recursos gráficos de forma
que estes sexan claros e limpos e respondan o obxectivo para o que foron realizados.

5-0.3.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Os criterios de promoción estarán marcados polos mínimos esixíbeis relacionados no apartado 5-
0.3.1

5-0.4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A necesidade de contar cunha ferramenta á disposición da descripción da forma, obxectivamente
entendida, e o que lle dá sentido ao debuxo técnico. 

O corpus teórico e a práctica desta disciplina están presididas polo criterio de ofrecer unha visión
controlada das estructuras formais, os obxectos e os espazos, así como as súas relacións espaciais
no mundo real ou mesmo teórico. Así, o debuxo técnico convértese nunha linguaxe universal ao
servizo da expresión científica e técnica. 

Por  isto,  o  carácter  científico e a  necesidade práctica da expresión que debe amosar o debuxo
técnico esixe deste a racionalidade e o entendemento das súas formulacións e solucións. O debuxo
técnico, así entendido, é un vehículo que alomenos cumpre os seguintes cometidos, que a miudo son
interdependentes: 
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-Ofrecer unha imaxe ou imaxes do pensamento racional que -diante dun problema formal-
nos permiten formulalo, analizalo, achar una solución e expresala graficamente. 

-Desenvolver e comunicar graficamente todo o proceso que leva á consecución dun obxecto,
un espazo, etc., desde a idea xerminal até a súa realidade física. 

Esa estructura da que deriva esta  linguaxe baséase fundamentalmente na xeometría,  nos
sistemas de representación proxectivos e nas normas técnicas de debuxo. Non se pode entender a
imaxe da realidade representada sen entender previamente o código que produce a devandita imaxe
e -mesmo ás veces- é precisa a imaxe para entender e obter a realidade seguindo o camiño inverso
do código da representación. 

Co fin de procurar un estudio sistemático e coherente do conxunto de regras que constitúen esa
gramática e a súa formulación práctica como linguaxe, a materia estructúrase en tres grandes corpos
temáticos: 

Xeometría plana. 

Sistemas de representación baseados na proxección. 

Debuxo técnico normalizado. 

Por suposto que estes corpos non deben entenderse como compartimentos illados que hai
que abordar secuencialmente, senón que están tan interrelacionados que uns precisan do apoio dos
outros para o seu manexo e comprensión. 

Será  o/a  profesor/a  quen  organice  e  lle  dea  coherencia  e  continuidade  ao  seu  discurso
docente segundo as características e circunstancias do alumnado. 

Por outra banda,  débese facer  énfase na actitude intelectual  que o estudio destes corpos
achegan ao alumnado. A xeometría plana proporciona o rigor do pensamento lóxico construtivo. Os
sistemas de representación posibilitan o control do salto no baleiro desde a tridimensionalidade ao
plano  e  a  normalización  estabelece  os  convencionalismos  universais  que  permiten  entender  o
representado. 

Desde  un  punto  de  vista  docente,  pártese  de  que  os  contidos  desta  materia  xa  foron
abordados nun nivel inferior en cursos anteriores, e que o afondamento que agora se acomete deberá
facilitarlle ao alumnado un nivel de coñecemento suficiente como para abordar outros estudios máis
especializados, así como para comprender as mensaxes gráficas emanadas do mundo actual no que
a ciencia e a técnica teñen unha importancia decisiva. 

5-0.5.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

5-0.5.1. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

Os procedementos de avaliación serán semellantes aos que veñen referidos no apartado 3.51.

Farase  un,  dous  ou  tres  exames  por  avaliación,  resultando a  media,  ponderada  de  cada
cualificación de cada un deles, a cualificación correspondente á Avaliación. Como queira que os
contidos da materia se consideran progresivos e nos sucesivos bloques de contidos se fará referencia
explícita aos anteriores, poderase considerar que a cualificación media de Suficiente na Avaliación
Ordinaria indicaría a suficiencia en todo o curso. Aínda así determinados bloques de materia son de
por sí suficientemente singulares para considerar a necesidade dunha recuperación específica de
cualificacións negativas mediante exames que, en todo caso, serán realizados a final de curso antes
da  Avaliación Ordinaria.  Así  pois,  na  cualificación da 3ª  Avaliación teranse tamén en  conta as
cualificacións correspondentes aos exames non superados das anteriores.
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Os procedementos de avaliación ordinaria que se teñen en conta na programación deberán
ser acaídos ás actividades de aprendizaxe realizadas:

Normalmente as actividades que se realizan obedecen a preguntas e cuestións propostas polo
profesor e que demandan unha resposta concreta por parte do alumno/a; deste xeito, os instrumentos
de avaliación serán probas obxectivas, cuestionarios, realización práctica de exercicios, etc... Para a
avaliación da actividade dos alumnos/as ao longo de todo o curso, consideramos necesario ter en
conta  a  realización  dun  seguimento  exhaustivo  e  prolongado,  co  fin  de  advertir  e  discriminar
posíbeis  baixas  no  rendemento  que,  de  xeito  contrario,  poderían  provocar  unha  interpretación
errónea do aproveitamento da actividade docente e a resposta do alumnado.

5-0.5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE
PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA APLICADO O DEREITO A

AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perdera a posibilidade de que lle sexa aplicada a avaliación continua poderá
realizar  unha proba de examen final  de toda a  materia,  na que  se farán  exercicios  prácticos  e
preguntas teóricas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis relacionados anteriormente no punto
5-0.3.1.   

5-0.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

O  sistema  de  cualificación  axustarase  á  consecución  dos  contidos  mínimos  propostos,
procedendo á súa análise e cualificación tal e como se especificou no punto 5-0.3.2. 

A cualificación da materia por Avaliacións efectuarase mediante o seguinte sistema:

1.- A suma das notas dos diferentes exames divididas polo número de exames (n)
realizados na Avaliación, darán unha media (Mex) que se corresponderá co 80% da cualificación da
Avaliación.  (A  Cualificación  obxectiva  sinalada  nos  exames  de  Avaliación  -parciais  ou  de
recuperación- corresponderase nun 90% á resolución correcta dos exercicios propostos e un 10% á
precisión e limpeza na execución dos mesmos).

80% Nota de cada Avaliación =  (Mex) / n

O  20%  restante  da  nota  correspondente  á  cualificación  da  cada  Avaliación  e  á
Avaliación Final estará composta pola consideración sistemática mediante unha pequena guía de
observación que estará inserida na axenda (libreta) de clase de cada grupo e constará dos seguintes
apartados:

Asistencia, Puntualidade, Coidado do Material, Respecto aos demais, Participación na Aula, Aporte
do material e Realización da tarefas encomendadas (ben na clase ou en casa).

As anotacións negativas en calquera dos apartados restarán porcentaxes de cualificación até
un máximo do 20% como quedou indicado a razón dun 2% por cada anotación. Ningunha anotación
significaría que a nota (Mex) /n suporía o 100% da cualificación da Avaliación.

Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

5-0.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

O  alumnado  terá  dereito  a  recuperar  as  unidades  nas  que  non  acadou  un  resultado
satisfactorio, e desta forma ir cumprindo cos requisitos dos contidos mínimos esixidos. 

5-0.5.4.1 DA PROPIA MATERIA DURANTE O CURSO

Terase en conta o interese do alumno na consecución dos obxectivos propostos, plantexando
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novos  exercicios  que  sirvan  de  reforzo  e  recuperación  nas  distintas  unidades  didácticas  do
programa.

5-0.6 MATERAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO

Non se especifica libro de texto para os cursos de Bacharelato. Usaránse outros recursos
didácticos  coma  diapositivas,  proxeccións,  apuntes  complementarios  aos  temas  e  material  en
formato dixital. O alumnado tamén dispón de acceso a todos os materiais empregados na aula a
través da Aula Virtual do centro, na que poden consultar e descargar os temas expostos así como
acceso a unha ampla recopilación de exercicios das PAAU resoltos e explicados paso a paso.

5-0.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS
TRANSVERSAIS

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.7

5-0.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO

Propostas de visitas a exposiciones, Museos e Monumentos da cidade de
interese para complementar a materia.

5-0.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS
CURRICULARES

As medidas que se adoptarán para o programa de atención á diversidade recóllense no punto
1.9

5-0.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

No programa do Plan Lector do centro aparecerán reflectidas as diferentes actividades a
realizar  durante  o  presente  curso.  Os  alumnos/as  realizarán  exercicios  nos  que  a  lectura
comprensiva e a interpretación de textos sexan primordiais para realizar algún traballo relacionado
coa asignatura.

5-0.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

 A importancia dos medios de transmisión da información e primordial á hora de instruir ao
alumnado na investigación e tratamento dos coñecementos para o seu proceso posterior. 

Integraremos  estes  medios  cos  xa  coñecidos,  como  a  recopilación  de  datos
bibliográficos, para ter deste modo unha visión completa dos datos que se nos ofrecen mediante
estas fontes de información.

  O  recurso  de  consultar  na  rede  non  deberá  relegar  a  consulta  bibliográfica,  polo  tanto
insistirase no uso alternativo de libros e internet, xa que a fiabilidade non sempre está demostrada
nalgunhas páxinas da web.

DEBUXO ARTÍSTICO 

0. Introdución e Contextualización

Partindo das destrezas e conecementos adquiridos polo alumnado na materia de Educacion
Plastica,  Visual  e  Audiovisual,  da  educacion  secundaria  obrigatoria  (ESO),  en  bacharelato
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profundarase nas destrezas e conceptos do Debuxo como ferramenta do pensamento que participa
no  proceso  creativo,  comunicativo,  plastico  e  visual,  contribuindo  a  adquirir  as  competencias
necesarias para a formacion permanente da persoa. 

As materias Debuxo Artistico I e II achegan conecementos teoricos, tecnicos e esteticos,
fomentando un pensamento diverxente. A aprendizaxe estetica debe realizarse sobre bases teoricas e
practicas, fomentando a creatividade, o espirito de investigacion e a formacion permanente. 

De forma gradual e secuencial, os conecementos e destrezas adquiridos en Debuxo Artistico
I deben ser a base sobre a que se asente Debuxo Artistico II. Ensinarase e aplicarase o principio de
partir do particular para o xeral, para que o alumnado vaia adquirindo as habilidades e conceptos
para construir  aprendizaxes  significativas,  mediante o deseno de proxectos  globais.  En Debuxo
Artistico I o alumnado traballa a materia de forma mais obxectiva, para dedicar o segundo curso a
aspectos  mais  subxectivos,  desenvolvendo  o  seu  potencial  creador  orientado  cara  as  multiples
alternativas formativas artisticas mais acordes cos seus intereses. 

Ao traballar de forma creativa, o alumnado desenvolve a capacidade critica aplicandoa as
suas propias creacions e as dos seus companeiros e companeiras; valora o feito artistico e goza del,
sensibilizandose  cara  a  contorna  para  o  goce  estetico  e  como  aspecto  motivador  para  o  seu
desenvolvemento  creativo,  potenciando a  competencia de conciencia  e  expresion cultural;  debe
conecer os antecedentes artisticos e as achegas que se fixeron ao Debuxo e as Artes Plasticas e ao
Deseno, en xeral, por artistas a traves da historia, e sobre todo a presenza e funcion do Debuxo nas
manifestacions artisticas contemporaneas. O conecemento da evolucion e a sua valoracion positiva
do Debuxo Artistico como linguaxe expresiva e comunicativa reforzara as aplicacions do Debuxo
Artistico nunha sociedade cada vez mais tecnoloxica e inmediata. 

A materia de Debuxo Artistico nesta etapa debe proporcionar un panorama amplo das suas
aplicacions, orientando e preparando a outras ensinanzas posteriores que o alumnado poida cursar,
xa sexan artisticas ou tecnoloxicas, como base para a formacion de profesionais creativos: Ensinos
Artisticos Superiores, Ensinos Profesionais de Artes Plasticas e Deseno, Belas Artes e outras afins.
Ensinos creativos nas suas multiples facetas: interiores, moda, produto, grafico, multimedia, xoiaria,
ilustracion, deseno web, multimedia, etc. 

Debuxo Artistico I estruturase en cinco bloques de contido: o debuxo como ferramenta, lina
e forma, a composicion e os seus fundamentos, a luz: o claroscuro e a textura, e a cor. 

Debuxo  Artistico  II  estruturase  en  cinco  bloques  de  contido:  a  forma:  estudo  e
transformacion,  a  expresion  da  subxectividade,  debuxo  e  perspectiva,  o  corpo  humano  como
modelo e o debuxo no proceso creativo. 

5-1. 1º BACHARELATO  DEBUXO ARTÍSTICO I

5-1.1. OBXECTIVOS

O ensino do Debuxo Artístico no Bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das
seguintes capacidades:

Coñecer  e  distinguir  os  elementos  básicos  de  configuración  da  forma,  empregándoos
correctamente,  segundo  criterios  analíticos,  na  representación  de  obxectos  da  contorna  ou
expresivos, sobre obxectos reais ou simbólicos.

Entender a forma dos obxectos que se representan como consecuencia da súa estrutura interna e
saber representala graficamente.

Comprender os distintos datos visuais que conteñen as formas como partes relacionadas dun
conxunto,  atendendo  especialmente  ás  proporcións  que  se  dan  entre  eles  e  representándoos
prioritariamente segundo a súa importancia no conxunto e ignorando detalles superfluos.
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Empregar  de  modo  eficaz  os  mecanismos  de  percepción  relacionados  coas  imaxes  plásticas,
desenvolvendo a memoria visual e a retentiva para poder comunicarse con imaxes procedentes tanto
do exterior como do interior dun mesmo.

Valorar a importancia da observación e estudo directo das formas orgánicas da natureza
como fonte de reflexión para representacións de carácter subxectivo.

Coñecer as leis básicas da asociación perceptiva e interpretar una mesma forma ou conxunto de
formas con diferentes intencións comunicativas ou expresivas.

Coñecer a terminoloxía básica, así como os materiais, técnicas e procedementos adecuados á
finalidade pretendida, valorar criticamente a súa utilización adecuada e proceder dunha maneira
racional e ordenada no traballo.

Coñecer os fundamentos teóricos e prácticos sobre a cor e a súa utilización, para a súa aplicación
plástica de forma razoada e expresiva.

Valorar a realización de modificacións combinatorias e o achegue de intencións expresivas
de  carácter  subxectivo  aos  debuxos,  como  medio  para  desenvolver  a  sensibilidade  estética,  a
creatividade e o pensamento diverxente.

5-1.1.1. Contribución da materia ao logro das CC Clave

         Desde Debuxo Artístico,  preténdese que os alumnos desenvolver actitudes e valores e
adquiran estratexias que favorezan a súa incorporación á vida adulta e lles sirvan como base dunha
aprendizaxe ao longo da súa vida. 

Desde o Debuxo Artístico adquírense as competencias crave da seguinte maneira: 

Competencia lingüística A expresión plástica, do mesmo xeito que a comunicación lingüística, é
un sistema de intercambio de información. Os contidos da materia inclúen buscar, recompilar e
procesar  información,  ademais  da  utilización  activa  e  efectiva  dos  elementos  da  comunicación
visual e o uso dun vocabulario específico. O obxecto artístico permite pois, desenvolver habilidades
para interpretar e comprender a realidade e expresar ideas, experiencias e emocións en diversos
contextos e situacións de comunicación. 

Competencias matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Estas competencias
cobran realidade no debuxo artístico xa que os elementos e razoamentos matemáticos son utilizados
especialmente  para  representar  e  interpretar  a  realidade,  estudando as  propiedades,  posicións  e
relacións dos obxectos, entre eles e no espazo, a perspectiva dos mesmos e as súas representacións
no plano, así como a transformación das formas a partir da interpretación da información visual que
recibimos. O feito de representar e interpretar a realidade fai que o alumno aprenda a conservar e
mellorar de devandito medio tendo un achegamento responsable.

Competencia dixital É obxectivo da materia como un recurso máis de expresión, a utilización das
tecnoloxías da información e a comunicación para aplicalas nas propias creacións. A decodificación
e transferencia de producións visuais e gráficas, leva ao coñecemento das principais aplicacións
informáticas  e  de  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario  adaptarse  ás  novas  necesidades
tecnolóxicas.  Na era actual,  a  linguaxe da imaxe e  o emprego dos  elementos  multimedia e  de
comunicación, envólvennos con multitude de mensaxes que nos involucran no artístico. 

Competencia de aprender a aprender:  O obxectivo principal da materia é iniciar ao alumno na
aprendizaxe dunha serie de habilidades, para que sexa capaz de continuar aprendendo de maneira
cada  vez  máis  autónoma  e  conseguir  unhas  producións  máis  completas  e  persoais.  O  debuxo
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artístico pode servir como un instrumento de acción mediante a observación e a reflexión de obras
propias e alleas ou mediante a observación do natural ou modelos estáticos. En definitiva, enriquece
a vida persoal e social, porque se aprende non só individualmente senón tamén dos compañeiros xa
que o alumno é consciente de como os demais aprenden. 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor Con esta competencia favorécese a
motivación. O debuxo artístico favorece o sentido de iniciativa e o espírito emprendedor persoal dos
alumnos, mediante a elección, planificación e xestión das técnicas, os recursos, os materiais e a súa
organización con criterio propio e para uns fins concretos, así como a posibilidade de expresarse e
comunicarse recoñecendo e aproveitando as distintas posibilidades expresivas que leva o debuxo
artístico a producións propias e alleas, sendo conscientes e asumindo os posibles erros e cambios
que  poidan  producirse  durante  o  proceso  de  execución  dunha  tarefa,  corrixindo  e  chegando  á
transformación das ideas en actos, achegando distintas propostas e solucións gráfico-plásticas con
iniciativa e determinación. 

Competencia sociais e cívicas Co debuxo artístico como ferramenta do pensamento e fin en si
mesmo, a través do coñecemento das obras e manifestacións máis destacadas do patrimonio na
Historia  da  arte,  favorécese  a  comprensión  da  realidade  histórica  e  social  do  mundo,  a  súa
evolución, os seus logros e os seus problemas. Os contidos da materia permiten a comprensión
crítica desa realidade  e  a  obtención de distintas  perspectivas  da mesma.  Deste  xeito,  ponse ao
alumnado en contacto co patrimonio cultural e artístico, desenvolvendo un sentimento común de
pertenza á sociedade na que vive.  Feito que ademais favorece a capacidade de comunicarse de
maneira  construtiva,  mostrando  tolerancia  e  respecto  cara  ao  traballo  alleo,  expresando  e
comprendendo puntos de vista diferentes e adquirindo un compromiso social con disposición para a
comunicación intercultural. 

Competencia de conciencia e expresións culturais O debuxo artístico relaciónase directamente
coa competencia conciencia e expresión cultural. A materia adopta precisamente como obxecto de
estudo,  o  feito  artístico  coa  observación  de  obras,  xéneros,  estilos  e  artistas  significativos
relacionándoos  coa  sociedade  na  que  se  crean;  do  que  leva  implícito  como linguaxe,  os  seus
materiais, procedementos gráfico-plásticos e a súa terminoloxía para poder representar e expresarse
con propiedade atendendo a distintos graos de iconicidade segundo a intención comunicativa que se
pretenda,  tanto  analítica  como  subxectiva;  das  habilidades  de  pensamento,  perceptivas,  de
sensibilidade  e  de  sentido  estético;  desenvolve  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade;
enriquece as creacións persoais coas posibilidades expresivas que outorgan elementos como a cor, a
luz, a textura, a liña, etc. e as súas combinacións; valora a liberdade de expresión e potencia a
realización de producións artísticas compartidas ou persoais; Esta materia, facilita por tanto, o feito
de  expresarse  e  comunicarse,  así  como  percibir,  comprender  e  enriquecerse  con  diferentes
realidades e producións do mundo da arte e da cultura.

5-1.2. CONTIDOS

CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

BLOQUE 1 -  O DEBUXO COMO FERRAMENTA

                          CONTIDOS                                                                  

B.1.1.Diferentes modos de ver e debuxar. Debuxo e funcion 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Valorar a importancia do Debuxo como ferramenta do pensamento e fin en si mesmo, a
traves  da  Historia  da  arte,  no  proceso  creativo,  xa  sexa  con  fins  artisticos,  tecnoloxicos  ou
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cientificos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B1.1.1.  Valora  e  conece  a  importancia  do  Debuxo  Artistico,  as  suas  aplicacions  e
manifestacions a traves da Historia e na actualidade co estudo e observacion de obras e artistas
significativos.  //CSC//    //CCEC//

DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxia especifica, tanto de forma
oral como escrita en postas en comun ou probas individuais aplicandoa a producions propias ou
alleas.   //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B.1.1.3. Empregar con criterio a terminoloxía específica do debuxo artístico tanto de forma oral
como escrita.

                          CONTIDOS                                                                  

B.1.2.A expresion da subxectividade 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Utilizar con criterio os materiais e a terminoloxia especifica. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade, os materiais e procedementos mais idoneos para representar e
expresarse  en  relacion  as  linguaxes  grafico-graficos  adecuandoos  ao  obxectivo  plastico
desexado.   //CSIEE//    //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.2.2.  Saber  utilizar  con  propiedade  os  materiais  mas  idóneos  para  expresarse  e  adecuar  ao
obxectivo plástico do traballo a realizar na aula.

                          CONTIDOS                                                                  

B.1.3.Materiais, utiles e soportes basicos

B.1.4.Introducion as tecnicas secas e a sua aplicacion 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Mostrar unha actitude autonoma e responsable, respectando as produccions propias e alleas,
asi como o espazo de traballo e as pautas indicadas para a realizacion de actividades, achegando a
aula todos os materiais necesarios 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B1.3.1. Manten o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado achegandoo a aula
cando e necesario para a elaboracion das actividades. //CSC//

DA1.B1.3.2.  Mostra  unha  actitude  autonoma  e  responsable,  respectando  o  traballo  propio  e
alleo. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.3.3. Utilizar con correción as técnicas secas (lápiz, carboncillo, conté...) para realizar o traballo
pedido polo profesor/a na aula, respectando o seu espazo de traballo e o material facilitado.

BLOQUE 2  LIÑA E FORMA

                          CONTIDOS                                                                  
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B.2.1.Elementos basicos na configuracoin da forma. A lina como elemento configurador 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Describir  graficamente obxectos  naturais  ou artificiais,  mostrando a comprension da sua
estrutura interna. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B2.1.1.  Utiliza  a  lina  na  descricion  grafica  de  obxectos  expresando  volume,  movemento
espazo e sensacions subxectivas. //CSIEE//  //CCEC//

DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de forma analitica ou expresiva, atendendo a
comprension da sua estrutura interna.  //CSIEE//  //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.1.3. Utilizar a liña con correcíon na descripción gráfica do obxecto representado no seu traballo.

                          CONTIDOS                                                                  

B.2.2.A perspectiva intuitiva e a sua aplicacion no debuxo artistico 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Empregar a lina para a configuracion de formas e transmision de expresividade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B2.2.1.  Comprende  e  representa  as  formas  desde  distintos  puntos  de  vista.  //CSIEE//
//CCEC//

DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo as suas proporcions, relacionandoas con
formas xeometricas simples. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B2.2.3. Debuxar con tecnica seca e un mínimo de correción a composición plantexada na aula onde
se requiere un coñecemento do uso da perspectiva.

BLOQUE 3  A COMPOSICIÓN E OS SEUS FUNDAMENTOS

                          CONTIDOS                                                                  

B.3.1.Composicion intuitiva. O concepto de equilibrio visual 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Elaborar  composicions  analiticas,  descritivas  e  expresivas  con  diferentes  graos  de
iconicidade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B3.1.1.  Selecciona  os  elementos  graficos  esenciais  para  a  representacion  da  realidade
observada  segundo  a  funcion  que  se  persiga  (analitica  ou  subxectiva)  e  o  seu  grao  de
iconicidade. //CSIEE//     //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.1.2. Realizar a composición plantexada seleccionando os elementos gráficos adecuados para a
sua representación.
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                          CONTIDOS                                                                  

B.3.2.Psicoloxia da forma. As leis visuais que rexen as relacions entre as formas do cadro .

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Aplicar as leis basicas da percepcion visual ao representar distintos volumes xeometricos ou
organicas dentro dun espazo compositivo, atendendo as proporcions e a perspectiva. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano atendendo as leis visuais asociativas, as
organizacions  compositivas,  equilibrio  e  direccions  visuais  en  composicions  cunha  finalidade
expresiva, analitica ou descritiva. //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B3.2.2. Debuxar a composición plantexada representando distintos volumes xeométricos atendendo
as proporcións e a perspectiva, explicando a sua finalidade, sea expresiva, analítica ou descriptiva.

BLOQUE 4  A LUZ, O CRAROSCURO E A TEXTURA

                          CONTIDOS                                                                  

B.4.1.A mancha como elemento configurador do volume. O claroscuro. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Representar  o  volume  de  obxectos  e  espazos  tridimensionales  mediante  a  tecnica  do
claroscuro. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B4.1.1.  Representa  o  volume,  o  espazo  e  a  textura  aplicando  diferentes  tecnicas  grafico-
plasticas mediante valores luminicos. //CSIEE//   //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÖN PARA SUPERAR A MATERIA//

B4.1.2.  Debuxar  a  composición  exposta  na  aula  con  técnica  seca  (carboncillo,  barra  conté,..)
solucionando cun mínimo de correción o claroscuro.

                          CONTIDOS                                                                  

B.4.2.A construccion das sombras. Valores tonais 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Valorar a influencia da luz como configuradora de formas e o seu valor expresivo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B4.2.1. Conece o valor expresivo e configurador da luz, tanto en valores acromaticos como
cromaticos  explicando  verbalmente  eses  valores  en  obras  propias  e  alleas.  //  CCL//
//CSIEE//    //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B4.2.2. Realizar con técnica húmeda (témpera) unha escala de valores tonais alto-baxo cun mínimo
de calidade e correción, recoñecendo os mismos nas obras propias e alleas.

                          CONTIDOS                                                                  
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B.4.3.A iluminacion. Tipos de luz e o seu comportamento 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Explorar as posibilidades expresivas da textura visual e o claroscuro 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura visual con distintos procedementos grafico-plasticos, con
fins expresivos e configuradores, en obras propias e alleas. //CD//   //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Representar texturas visuais  diferentes con distintos procedementos gráfico-plásticos.

                          CONTIDOS                                                                  

B.5.1.Teoria da cor. Natureza. Dimensions e comportamento da cor. 

B.5.2.Expresividade da cor. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Conecer e aplicar os fundamentos teoricos sobre a cor e as relacions cromaticas, tanto na
expresion grafico-plastica como na analise de diversas manifestacions artisticas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DA1.B5.1.1. Aplica a cor seguindo as dimensions deste (valor-luminosidade, saturacion-intensidade
e  croma-ton)  na  representacion  de  composicions  e  formas  naturais  e  artificiais.  //CSIEE//
//CCEC//

DA1.B5.1.2. Demostra o conecemento con explicacions orais, escritas e graficas dos fundamentos
teoricos da cor en composicions e estudos cromaticos. //CCL//   //CCEC//

DA1.B5.1.3. Aplica de maneira expresiva a cor na obra plastica persoal.  //CCEC//

DA1.5.1.4. Analiza o uso da cor observando as producions artisticas de referencia en todas as suas
manifestacions.   //CSIEE//     //CCEC//

DA1.B5.1.5.  Representa  os  matices  cromaticos,  a  partir  de  observacion do natural,  mediante  a
mestura de cores primarias. //CSIEE//    //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B5.1.6. Coñecer a terminoloxía tanto verbalmente como por escrito da teoría do color explicada na
aula e aplicar a mesma na composición plantexada polo profesor/a con técnica húmida (témpera),
así como utilizando as TIC con programas gráficos de debuxo (mypaint, inskscape, sketchup,..).

                                                                                               5-1.3.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Valorar a importancia do Debuxo como ferramenta do pensamento e fin en si mesmo, a
traves  da  Historia  da  arte,  no  proceso  creativo,  xa  sexa  con  fins  artisticos,  tecnoloxicos  ou
cientificos. 

Utilizar con criterio os materiais e a terminoloxia especifica. 

Mostrar unha actitude autonoma e responsable, respectando as producions propias e alleas,
asi como o espazo de traballo e as pautas indicadas para a realizacion de actividades, achegando a
aula todos os materiais necesarios 

Describir  graficamente obxectos  naturais  ou artificiais,  mostrando a comprension da sua
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estrutura interna. 

Empregar a lina para a configuracion de formas e transmision de expresividade. 

Elaborar  composicions  analiticas,  descritivas  e  expresivas  con  diferentes  graos  de
iconicidade. 

Aplicar as leis basicas da percepcion visual ao representar distintos volumes xeometricos ou
organicas dentro dun espazo compositivo, atendendo as proporcions e a perspectiva. 

Representar  o  volume  de  obxectos  e  espazos  tridimensionais  mediante  a  tecnica  do
claroscuro. 

Valorar a influencia da luz como configuradora de formas e o seu valor expresivo. 

Explorar as posibilidades expresivas da textura visual e o claroscuro 

Conecer e aplicar os fundamentos teoricos sobre a cor e as relacions cromaticas, tanto na
expresion grafico-plastica como na analise de diversas manifestacions artisticas.

5-1.3.1. MÍNIMOS ESIXíBEIS 

Utilizar a terminoloxía mínima específica, os materiais e os procedementos correspondentes
ós contidos do Bloque.

Detectar  os  principios  da  Gestalt  na  realidade  próxima  e  aplicalos  de  xeito  práctico.  
Analizar nun cadro os elementos estruturais existentes no mesmo. 

Comprender o concepto de encaixe e representar formas atendendo a súa xeometría. 

Representar formas sinxelas (xeométricas e naturais) a través do claroscuro conseguindo o
aspecto volumétrico das mesmas. 

Entregar todos os traballos propostos cun bo grado de acabado e limpeza e presentar todos
eles nos prazos propostos polo/a profesor/a .

Participar nos traballos en grupo propostos.

Utilizar a terminoloxía mínima específica, os materiais e os procedementos correspondentes
ós contidos do Bloque. 

Coñecer e utilizar nas súas creacións os distintos principios compositivos. 

Representar de maneira sinxela a forma dentro dunha entoación cromática. 

Entregar todos os traballos propostos cun bo grado de acabado e limpeza e presentar todos
eles nos prazos propostos polo/a profesor/a. Participar nos traballos en grupo propostos.  

Utilizar a terminoloxía mínima específica, os materiais e os procedemento correspondentes
ós contidos do Bloque.

Debuxar de memoria formas sinxelas. Representar o espazo e as formas a través da luz e da
cor. 

Entregar todos os traballos propostos cun bo grado de acabado e limpeza e presentar todos
eles nos prazos propostos polo/a profesor/a.

Participar nos traballos en grupo propostos

5-1.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumnado deberá realizar obrigatoriamente todos os exercicios propostos na aula e que
estarán encamiñados á comprensión e consecución dos obxectivos mínimos programados para o
curso.  Por  outra  banda,  dadas  as  características  da  materia  onde  a  práctica  e  a  investigación
individual son fundamentais, valorarase o traballo, o esforzo e o interese do alumno/a fóra das horas
de clase.
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A nota final que aparecerá no boletín do alumnado será a suma dos seguintes apartados:

Exercicios e propostas diarias obrigatorias, ata 7 puntos (70%)

Exercicios  de  investigación  e  ampliación  dos  contidos  dados,  utilización  das  TIC  e
participación en diferentes propostas e concursos, ata 2 puntos (20%)

Metodoloxía de investigación, procedementos, traballo diario e actitude cara a materia, 1
punto (10%)

Nos exercicios e propostas diarias valorarase:

Emprego dos materiais

Emprego de recursos gráficos e visuais

Orixinalidade nas repostas dadas

Adecuación a tarefa

Presentación do exercicio

Puntualidade na presentación dos exercicios

Búsqueda bibliográfica (traballo de campo)

Participación e postas en común, debates,  preguntas de clave e en xeral,  en exposicións
teóricas de cada unidade didáctica.

Comprensión dos contidos teóricos reflectidos nos exercicios prácticos.

Coñecemento de diferentes técnicas e estilos artísticos.

Proceso seguido na resolución dos exercicios

Utilización da linguaxe específica da materia

Bo acabado

No segundo apartado (20%), terase en conta:

O grao de complexidade

A creatividade

O emprego de recursos gráfico-plásticos

A actitude de busca

A autocrítica

Bo acabado

No terceiro apartado (10%), terase en conta

Presentación das actividades

Puntualidade na presentación dos exercicios

Traballo diario e disciplinado

Actitude na aula

Capacidade de investigación creativa.

Sensibilidade cara a actividade artística.

Comportamento e atención na clase.

Limpeza e coidado de instrumentos e materiais.

Respecto polo traballo dos compañeiros.
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Dispoñer do material necesario para o traballo na clase.

Para superar a materia o alumno/a deberá realizar todos os exercicios que se programen na
aula, superando os mínimos esixidos en cada exercicio. Estes mínimos, así como os criterios a ter
en  conta  para  a  puntuación dos  mesmos,  serán especificados  polo  profesorado ao comezo dos
distintos traballos.

Para aprobar cada unha das avaliacións, o/a alumno/a deberá dar resposta satisfactoria a cada
unha das propostas e presentalas nos prazos sinalados. No caso de non superar mínimamente a
materia, o profesorado indicará a cada alumno/a os exercicios de reforzo que deberá levar a cabo
para acadar os obxectivos programados.

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Na proba extraordinaria de setembro o/a alumno/a realizará os seguintes exercicios:

Realización dunha composición cromática.

Tratamento do encaixe, proporción e claroscuro dun modelo de escaiola.

Para superar o exame, o/a alumno/a deberá realizar obrigatoriamente os dous exercicios.

5-1.3.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Os criterios de promoción estarán marcados polos mínimos esixíbeis relacionados no apartado 5-
1.3.1

5-1.4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A materia de Debuxo Artístico I-II pretende, como obxectivo principal, o uso do debuxo
como linguaxe gráfica intelectualizada que permite ao ser humano canalizar e transmitir mensaxes
de moi diversa natureza e contido, favorecendo e desenvolvendo a sensibilidade persoal a través da
expresión artística. 

No contexto do Bacharelato esta materia posúe unha importancia relevante ao estar presente
nos dous cursos. A relación entre os contidos conceptuais e os procedimentais desta materia marca
unha liña metodolóxica activa, investigadora e participativa, que desenrola no alumnado as súas
capacidades expresivas a través do emprego e utilización dos recursos do debuxo. 

Proponse como estratexia didáctica unha evolución progresiva no proceso de realización das
actividades,  de  modo  que  permita  ó  alumnado,  autonomamente,  descubrir  os  resultados  dos
coñecementos  atopados con a  práctica  investigativa,  reflexionando e analizando cada  unha das
actividades. En relación coas características da materia suxírense distintas metodoloxías que pode
empregar o profesor na acción didáctica: 

Metodoloxía activa: o alumnado accede ós coñecementos mediante unha experiencia persoal.

Metodoloxía participante: o alumnado faise partícipe das decisión relativas ao establecemento dos
tempos e os prazos para a realización de algunha das actividades propostas. 

Metodoloxía investigativa:  potenciase no alumnado a observación e a experimentación reflexiva
como base de acceso á consecución de coñecementos e destrezas, facendo uso de criterios analíticos
para extraer conclusións sobre o aprendido.

Metodoloxía interdisciplinar: interrelaciónanse materias de distintas asignaturas subordinando a
planificación das mesmas á estrutura e secuencia do aprendizaxe, ao tratamento dos mesmos temas
con diversos enfoques e colaborando en proxectos puntuais.

5-1.5.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
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5-1.5.1. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

Os procedementos de avaliación serán semellantes aos que veñen referidos no apartado 3.51.

Farase  un,  dous  ou  tres  exames  por  avaliación,  resultando a  media,  ponderada  de  cada
cualificación de cada un deles, a cualificación correspondente á Avaliación. Como queira que os
contidos da materia se consideran progresivos e nos sucesivos bloques de contidos se fará referencia
explícita aos anteriores, poderase considerar que a cualificación media de Suficiente na Avaliación
Ordinaria indicaría a suficiencia en todo o curso. Aínda así determinados bloques de materia son de
por sí suficientemente singulares para considerar a necesidade dunha recuperación específica de
cualificacións negativas mediante exames que, en todo caso, serán realizados a final de curso antes
da  Avaliación Ordinaria.  Así  pois,  na  cualificación da 3ª  Avaliación teranse tamén en  conta as
cualificacións correspondentes aos exames non superados das anteriores.

Os procedementos de avaliación ordinaria que se teñen en conta na programación deberán
ser acaídos ás actividades de aprendizaxe realizadas:

Normalmente as actividades que se realizan obedecen a preguntas e cuestións propostas polo
profesor e que demandan unha resposta concreta por parte do alumno/a; deste xeito, os instrumentos
de avaliación serán probas obxectivas, cuestionarios, realización práctica de exercicios, etc... Para a
avaliación da actividade dos alumnos/as ao longo de todo o curso, consideramos necesario ter en
conta  a  realización  dun  seguimento  exhaustivo  e  prolongado,  co  fin  de  advertir  e  discriminar
posíbeis  baixas  no  rendemento  que,  de  xeito  contrario,  poderían  provocar  unha  interpretación
errónea do aproveitamento da actividade docente e a resposta do alumnado.

5-1.5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE
PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA APLICADO O DEREITO A

AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perdera a posibilidade de que lle sexa aplicada a avaliación continua poderá
realizar  unha  proba  de  exame  final  de  toda  a  materia,  na  que  se  farán  exercicios  prácticos  e
preguntas teóricas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis relacionados anteriormente no punto
5-1.3.1.   

5-1.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

O  sistema  de  cualificación  axustarase  á  consecución  dos  contidos  mínimos  propostos,
procedendo á súa análise e cualificación tal e como se especificou no punto 3.3.2. 

A cualificación dos traballos e actividades de aula formará parte fundamental da nota total
da  avaliación,  que  poderá  ser  completada  -formando  un  todo-  cos  correspondentes  exercicios-
exames de cada avaliación do seguinte xeito:

Da suma dos exercicios e traballos (chamados Láminas) de diferente tipo realizados
durante cada período de Avaliación resultará unha cifra coa que -dividida polo número de traballos
que o alumno/a tivera que ter  entregado- obteremos unha media de traballos (Mtr) que ou ben
indicará a cualificación desa Avaliación (no caso de non ter realizado nengunha proba tipo exame
nese período) ou ben será sumada á nota media (Mex) das diferentes probas (exames) e calculada a
nota da Avaliación según: 

media dos traballos realizados (MTr) + nota ou nota media dos exames (Mex) divididas por 2.

80% Nota da Avaliación =  (Mtr + Mex) / 2

A media (Mtr) no eventual caso de non considerar a realización de algunha proba tipo exame
nunha determinada Avaliación, esta cualificación -a dos traballos e actividades- poderá acadar o
80%. Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.
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O  20%  restante  da  nota  correspondente  á  cualificación  da  cada  Avaliación  e  á
Avaliación Final estará composta pola consideración sistemática mediante unha pequena guía de
observación que estará inserida na axenda (libreta) de clase de cada grupo e constará dos seguintes
apartados:

Asistencia, Puntualidade, Coidado do Material, Respecto aos demais, Participación na Aula, Aporte
do material e Realización da tarefas encomendadas (ben na clase ou en casa).

As anotacións negativas en calquera dos apartados restarán porcentaxes de cualificación até
un máximo do 20% como quedou indicado a razón dun 2% por cada anotación. Ningunha anotación
significaría que a nota (Mtr + Mex) / 2 suporía o 100% da cualificación da Avaliación.

Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

5-1.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

O  alumnado  terá  dereito  a  recuperar  as  unidades  nas  que  non  acadou  un  resultado
satisfactorio, e desta forma ir cumprindo cos requisitos dos contidos mínimos esixidos. 

5-1.5.4.1 DA PROPIA MATERIA DURANTE O CURSO

Terase en conta o interese do alumno na consecución dos obxectivos propostos, plantexando
novos  exercicios  que  sirvan  de  reforzo  e  recuperación  nas  distintas  unidades  didácticas  do
programa.

5-1.6 MATERAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO

Non se especifica libro de texto para os cursos de Bacharelato. Usaránse outros recursos
didácticos  coma  diapositivas,  proxeccións,  apuntes  complementarios  aos  temas  e  material  en
formato dixital. O alumnado tamén dispón de acceso a todos os materiais empregados na aula a
través da Aula Virtual do centro, na que poden consultar e descargar os temas expostos así como
acceso a unha ampla recopilación de exercicios das PAAU resoltos e explicados paso a paso.

5-1.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS
TRANSVERSAIS

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.7

5-1.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO

Plantéxase a posibilidade de visitar distintas exposicións que a cidade ofrece no presente
curso, á Escola de Artes e Oficios Maestro Mateo de Santiago, exposicións na cidade da Coruña
( MAC), así como ó Museo da estampa contemporánea de Betanzos ( A Coruña) no que se poderían
realizar  prácticas  de  gravado  sinxelas  como  punta  seca.   Esta  actividade  poderíase  dirixir
especialmente ó alumnado de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

5-1.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES

As medidas que se adoptarán para o programa de atención á diversidade recóllense no punto
1.9

5-1.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

No programa do Plan Lector do centro aparecerán reflectidas as diferentes actividades a
realizar  durante  o  presente  curso.  Os  alumnos/as  realizarán  exercicios  nos  que  a  lectura
comprensiva e a interpretación de textos sexan primordiais para realizar algún traballo relacionado
coa asignatura.
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5-1.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

 A importancia dos medios de transmisión da información e primordial á hora de instruir ao
alumnado na investigación e tratamento dos coñecementos para o seu proceso posterior. 

Integraremos estes medios cos xa coñecidos, como a recopilación de datos bibliográficos,
para ter deste modo unha visión completa dos datos que se nos ofrecen mediante estas fontes de
información.

  O  recurso  de  consultar  na  rede  non  deberá  relegar  a  consulta  bibliográfica,  polo  tanto
insistirase no uso alternativo de libros e internet, xa que a fiabilidade non sempre está demostrada
nalgunhas páxinas da web.

        Utilizaremos os programas de debuxo dixital ( my paint, inkscape, gimp,..) para realizar
exercicios contidos na programación.

6-0. DEBUXO TÉCNICOII 2º BACHARELATO

6-0.1. OBXECTIVOS

-Entender  o  debuxo  técnico  como unha linguaxe universal  que  nos  permite  expresar  gráfica  e
obxectivamente unha realidade. 

-Desenvolver  as  destrezas  necesarias  para  expresarse  cos  instrumentos  específicos  do  debuxo,
utilizando as técnicas gráficas axeitadas e ofrecendo solucións claras, precisas e obxectivas. 

-Desenvolver a visión espacial para ser quen de relacionar, situar e comparar as formas tanto no
espazo real como a súa correspondencia no espazo do debuxo. 

-Coñecer e comprender as regras do debuxo técnico para interpretar a representación de formas
como imaxe da realidade. 

-Usar os métodos e coñecementos propios do debuxo técnico na investigación e solución razoada de
problemas científicos e técnicos. 

-Aceptar  a  normalización  como  convencionalismo  universal  que  simplifica  e  facilita  o
entendemento da representación ao racionalizar a produción dunha determinada realidade. 

-Coñecer e respectar as principais normas (UNE e ISO), na execución de planos técnicos. 

-Desenvolver a destreza expresiva necesaria para trazar bosquexos a man alzada, rexistrando os
aspectos fundamentais de forma, orientación, proporción, detalles, medida, etc. dunha determinada
realidade. 

6-0.1.1. Contribución da materia ao logro das CC Clave

O  Debuxo  Técnico  está  considerado  universalmente  como  un  medio  de
comunicación indispensable, tanto para o desenvolvemento de procesos de investigación sobre as
formas como para a comprensión gráfica de bosquexos e proxectos  de carácter  tecnolóxico ou
artístico, cuxo último fin é a creación e fabricación de calquera produto que teña un determinado
valor utilitario, artístico ou ambos á vez.

Grazas a esta función comunicativa podemos transmitir,  interpretar e comprender
ideas  ou  proxectos  de  maneira  obxectiva  e  unívoca,  mediante  un  conxunto  de  convencións
recollidas en normas nacionais e internacionais, que conforman a linguaxe específica do Debuxo
Técnico e danlle o seu carácter universal.
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O debuxo, en fase de bosquexo previo, é un instrumento idóneo para desenvolver,
mediante a comunicación e confrontación de opinións, traballos de investigación ou propostas de
deseño de todo tipo.

Desde a súa vertente xeométrica, o Debuxo Técnico tamén pode ser utilizado como
ferramenta de lectura e comprensión no campo da arte, non só como elemento indispensable na

concepción da estrutura interna e  composición,  senón,  na maioría  das ocasións,  como linguaxe
oculta  transmisora  de  mensaxes  e  ideas  dentro  das  obras  de  arte  creadas  en  diferentes  épocas
históricas. 

Esta materia favorece a capacidade de abstracción e visión espacial, necesarias para a
análise de numerosos trazados xeométricos,  a interpretación dos sistemas de representación e  a
aplicación adecuada das normas específicas de Debuxo Técnico. Dita capacidade será de grande
utilidade para desenvolverse en calquera ámbito ao longo da vida.

Por  outra  banda,  atópanse  no  Debuxo  Técnico  perfectamente  definidas  as  funcións
instrumentais de análise, investigación, expresión e comunicación arredor dos aspectos visuais das
ideas  e  das  formas  e  o  desenvolvemento  de  capacidades  vinculadas  a  estas.  Ademais,  convén
destacar a contribución que se fai desde esta materia ao desenvolvemento e adquisición algunha das
capacidades que se sinalan nos obxectivos xerais da etapa.

O  Debuxo  Técnico,  como  disciplina,  require  unha  capacidade  de  autocontrol  e
análise necesarios para o desenvolvemento de calquera proxecto de creación e investigación; por
elo,  entre  os  contidos  da  materia,  inclúense  a  limpeza,  exactitude  e  planificación  previa  como
factores  que  contribúen  á  aprendizaxe  eficaz  e  ao  desenvolvemento  persoal  das  alumnas  e  os
alumnos.

A  materia  contribúe  ao  uso  responsábel  das  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación ao ter entre un dos seus fins o de proporcionar destrezas no uso de programas de
deseño. A procura e selección de información a través de Internet e a súa transmisión en diferentes
soportes, requirida para a realización de proxectos, constituirá outro medio para o desenvolvemento
e adquisición desta capacidade.

Ao integrar certas actividades e coñecementos no campo cultural, onde se mostra a
relevancia  dos  aspectos  estéticos  do  debuxo  técnico,  está  a  favorecerse  o  desenvolvemento  da
sensibilidade artística e o criterio estético. Así mesmo, cando se analizan as achegas que fixeron as
culturas de diferentes épocas ao debuxo técnico, está a colaborarse no coñecemento dos factores de
evolución e antecedentes históricos do mundo contemporáneo.

Outra  das  finalidades  que  persegue  o  currículo  desta  materia  é  a  de  integrar  os
coñecementos  de  Debuxo  Técnico  dentro  dos  procesos  tecnolóxicos,  contribuíndo  con  iso  ao
desenvolvemento dun amplo espectro de destrezas.

Por  último,  o  presente  currículo  pretende  desenvolver  a  madurez  persoal  dos
alumnos  e  alumnas,  o  espírito  emprendedor,  a  capacidade  para  traballar  en  equipo,  de  forma
cooperativa e

igualitaria, a sensibilidade e respecto cara ao medio ambiente, e a expresión oral e escrita.

Todos  estes  aspectos  deberán  terse  moi  presentes  no  deseño  e  posterior
desenvolvemento das actividades de aula.

Os contidos das materias Debuxo técnico I e II desenvólvense ao longo dos dous
cursos do Bacharelato. No primeiro curso proporciónase unha visión xeral da materia mediante a
presentación,  con distinto grao de profundidade,  da maioría  dos contidos,  cuxa consolidación e
profundización abordarase no segundo curso, á vez que se completa o currículo con outros novos.
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Contribución á Competencia en comunicación lingüística:

A través da confección do coñecemento da terminoloxía propia dos elementos da
linguaxe xeométrica contribúese ao logro da competencia en comunicación lingüística.

Contribución á Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

O  desenvolvemento  das  fórmulas  matemáticas  que  interveñen  nos  procesos
xeométricos  e  na  concreción  de  definicións  de  lugares  xeométricos  contribúe  ao  logro  da
competencia matemática.

Contribución ás Competencias sociais e cívicas:

O respecto polo esforzo intelectual e metodolóxico dos compañeiros, así como as
normas de clase que articulan a convivencia, contribúe ao logro da competencia social e cidadá.

Contribución á Conciencia e expresións culturais:

A sensibilización ante os logros que da man da xeometría deveñen en disciplinas
como a arquitectura, a arquitectura, o deseño ou a enxeñería, cristalizando ao longo da historia da
arte e a cultura contribúe á competencia cultural e artística.

Contribución á Competencia para Aprender a Aprender:

O emprego graduado,  desde o punto de vista  didáctico,  no desenvolvemento dos
diferentes  temas  así  como o  carácter  empírico  da  metodoloxía  de  resolución  de  problemas  de
xeometría, baseadas ademais nas estratexias da aprendizaxe por descubrimento, contribúe ao logro
da competencia para aprender a aprender

Contribución ao Sentido da iniciativa e espírito emprendedor:

A procura  de  solucións  alternativas  e  diverxentes  ante  formulacións  a  resolver
xerados para a manipulación dos conceptos por medio do formato de traballo graduado contribúe ao
desenvolvemento na competencia de Autonomía e Iniciativa Persoal.

Contribución á  Competencia dixital:

A utilización  de  vías  de  investigación a  través  da  Web,  así  como o emprego de
produtos  informáticos  de  Deseño  Asistido  na  resolución  de  problemas  contribúe  ao
desenvolvemento da competencia no tratamento da información e competencia dixital. Por outra
banda o formato empregado na Aula por parte do profesor (presentacións, comunicación dixital,
impresión e Aula Virtual) axudan a desenvolverse nun ambiente de información dixital.

6-0.2. CONTIDOS

CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

 

 BLOQUE 1- XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO

                            CONTIDOS                                                                 

B1.1. Resolucion de problemas xeometricos. 

B1.2. Proporcionalidade. O rectangulo aureo. Aplicacions. 

B1.3. Construccion de figuras planas equivalentes. 
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B1.4. Relacion entre os angulos e a circunferencia. Arco capaz. 

B1.5. Aplicacions. 

B1.6.  Potencia dun punto respecto a unha circunferencia.  Determinacion e propiedades do eixo
radical e do centro radical. Aplicacion a resolucion de tanxencias. 

B1.7. Inversion. Determinacion de figuras inversas. Aplicacion a resolucion de tanxencias. 

B1.8. Transformacions xeometricas. Aplicacions 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a aplicacion das propiedades do arco capaz, dos
eixos e centros radicais e/ou da transformacion de circunferencias e rectas por inversion, indicando
graficamente  a  construccion  auxiliar  utilizada,  os  puntos  de  enlace  e  a  relacion  entre  os  seus
elementos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeometrica de obxectos industriais ou arquitectonicos a partir da
analise  de  plantas,  alzados,  perspectivas  ou  fotografias,  sinalando  os  seus  elementos  basicos  e
determinando as principais relacions de proporcionalidade. //CCL//

DT2.B1.1.2.  Determina  lugares  xeometricos  de aplicacion  o debuxo aplicando os  conceptos  de
potencia ou inversion. //CMCCT//

DT2.B1.1.3. Transforma por inversion figuras planas compostas por puntos, rectas e circunferencias
describindo as suas posibles aplicacions a resolucion de problemas xeometricos. //CAA//

DT2.B1.1.4.  Selecciona  estratexias  para  a  resolucion  de  problemas  xeometricos  complexos,
analizando  as  posibles  solucions  e  transformandoos  por  analoxia  noutros  problemas  mais
sinxelos. //CSIEE// 

DT2.B1.1.5.  Resolve  problemas  de  tanxencias  aplicando  as  propiedades  dos  eixos  e  centros
radicais, indicando graficamente a construccion auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relacion
entre os seus elementos. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

                                                         CONTIDOS                                                                 

B1.9. Trazado de curvas conicas e tecnicas. 

B1.10. Curvas conicas. Orixe, determinacion e trazado da elipse, a parabola e a hiperbola. 

B1.11. Curvas tecnicas. Orixe, determinacion e trazado das curvas ciclicas e envolventes. 

B1.12. Resolucion de problemas de pertenza, tanxencia e incidencia. Aplicacions. 

B1.13. Homoloxia. Determinacion dos seus elementos. Trazado de figuras homologas. Aplicacions. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.2. Debuxar curvas ciclicas e conicas, identificando os seus principais elementos e utilizando as
súas propiedades fundamentais para resolver problemas de pertenza, tanxencia ou incidencia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B.1.2.1.  Comprende  a  orixe  das  curvas  conicas  e  as  relacions  metricas  entre  elementos,
describindo as suas propiedades e identificando as suas aplicacions. //CAA//

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, interseccion e tanxencias entre linas rectas e curvas
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conicas, aplicando as suas propiedades e xustificando o procedemento utilizado. //CSIEE//

DT2.B1.2.3. Traza curvas conicas determinando previamente os elementos que as definen, tales
como eixos, focos, directrices, tanxentes ou asintotas, resolvendo o seu trazado por puntos ou por
homoloxia respecto a circunferencia. //CCL//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

                            CONTIDOS                                                                 

B1.14. Transformacions xeometricas. Aplicacions. 

B1.15. Homoloxia. Determinacion dos seus elementos. Trazado de figuras homologas. Aplicacions. 

B1.16.  Afinidade.  Determinacion dos  seus  elementos.  Trazado de figuras  afins.  Construcion da
elipse afin a unha circunferencia. 

B1.17. Trazado de figuras planas complexas utilizando escalas e construcions auxiliares axeitadas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.3.  Relacionar  as transformacions homoloxicas  coas  suas aplicacions  a xeometria  plana e  os
sistemas de representacion, valorando a rapidez e exactitude nos trazados que proporciona a sua
utilizacion. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B1. 3.1. Comprende as caracteristicas das transformacions homoloxicas, identificando os seus
invariantes xeometricos e describindo as suas aplicacions. //CCL//

DT2.B1.3.2.  Aplica  a  homoloxia  e  a  afinidade  a  resolucion  de  problemas  xeometricos  e  a
representacion de formas planas. //CSIEE//

DT2.B1.3.3. Desena a partir dun bosquexo previo ou reproduce a escala conveniente figuras planas
complexas, indicando graficamente a construccion auxiliar utilizada. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

BLOQUE 2   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

                            CONTIDOS                                                                 

B2.1. Punto, recta e plano no sistema diedrico

B2.2. Resolucion de problemas de pertenza, incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

B2.3. Determinacion da verdadeira magnitude de segmentos e formas planas. 

B2.4. Construcion de figuras planas no sistema diedrico. 

B2.5. Abatemento de planos. Determinacion dos seus elementos. Aplicacions. 

B2.6. Xiro dun corpo xeometrico. Aplicacions. 

B2.7. Cambios de plano. Determinacion das novas proxeccions. Aplicacions. 

B2.8. Afinidade entre proxeccions. 
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B2.9. Problema inverso o abatemento.

B2.10. Corpos xeometricos no sistema diedrico.

B2.11. Representacion de poliedros regulares. Posicions singulares. 

B2.12. Determinacion das suas seccions principais. 

B2.13. Representacion de prismas e piramides. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B2.1 Valorar a importancia da elaboracion de debuxos a man alzada para desenvolver a “vision
espacial”,  analizando a posicion relativa entre rectas, planos e superficies, identificando as suas
relacions metricas para determinar o sistema de representacion axeitado e a estratexia idonea que
solucione os problemas de representacion de corpos ou espazos tridimensionais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios xeometricos que condicionan o paralelismo
e perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema diedrico ou, no seu caso, o sistema
de planos acotados como ferramenta base para resolver problemas de pertenza, posicion, minimas
distancias e verdadeira magnitude. //CAA//

DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos aos
planos de proxeccion, trazando as suas proxeccions diedricas. //CSIEE//

DT2.B2.1.3 Determina a verdadeira magnitude de segmentos, angulos e figuras planas utilizando
xiros, abatementos ou cambios de plano en sistema diedrico e, no seu caso, no sistema de planos
acotados. //CAA//

DT2.B2.1.4 Representa o hexaedro ou cubo en calquera posicion respecto os planos coordenados, o
resto dos poliedros regulares,  prismas e  piramides en posicions favorables,  coa axuda das suas
proxeccions diedricas, determinando partes vistas e ocultas. //CSIEE//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.14. Representacion de cilindros, conos e esferas. Seccions planas. 

B2.15. Determinacion de seccions planas e elaboracion de desenvolvementos. 

B2.16. Interseccions. 

B2.17.  Xiros,  abatementos  ou  cambios  de  plano  para  determinar  a  verdadeira  magnitude  de
elementos de pezas tridimensionais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B2.2.  Representar  poliedros  regulares,  piramides,  prismas,  cilindros  e  conos  mediante  as  sua
proxeccions  ortograficas,  analizando  as  posicions  singulares  respecto  os  planos  de  proxeccion,
determinando  as  relacions  metricas  entre  os  seus  elementos,  as  seccions  planas  principais  e  a
verdadeira magnitude ou desenvolvemento das superficies que os conforman. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B2. 2.1 Representa cilindros e conos de revolucion aplicando xiros ou cambios de plano para
disponer  as  suas  proxeccions  diedricas  en  posicion  favorable  para  resolver  problemas  de
medida.   //CMCCT//     //CAA//
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DT2.B2.2.2  Determina  a  seccion  plana  de  corpos  ou  espazos  tridimensionais  formados  por
superficies poliedricas, cilindricas, conicas e/ou esfericas, debuxando as suas proxeccions diedricas
e obtendo a sua verdadeira magnitude.  //CMCCT//  

DT2.B2.2.3  Achar  a  interseccion  entre  linas  rectas  e  corpos  xeometricos  coa  axuda  da  suas
proxeccions  diedricas  ou  a  sua  perspectiva,  indicando  o  trazado  auxiliar  utilizado  para  a
determinacion dos puntos de entrada e saida.  //CMCCT//   

DT2.B2.2.4  Desenvolve  superficies  poliedricas,  cilindricas  e  conicas,  coa  axuda  das  suas
proxeccions diedricas, utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano para obter a verdadeira
magnitude das arestas e caras que as conforman.   //CAA//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

                            CONTIDOS                                                                 

B2.18. Sistemas axonometricos ortogonais. 

B2.19. Posicion do triedro fundamental. 

B2.20. Relacion entre o triangulo de trazas e os eixos do sistema. 

B2.21. Determinacion de coeficientes de reducion. 

B2.22. Tipoloxia das axonometrias ortogonais. Vantaxes e inconvenientes. 

B2.23. Representacion de figuras planas. 

B2.24. Representacion simplificada da circunferencia.

B2.25.  Representacion  de  corpos  xeometricos  e  espazos  arquitectonicos.  Seccions  planas.
Interseccions. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B2.3  Debuxar  axonometrias  de  poliedros  regulares,  piramides,  prismas,  cilindros  e  conos,
disponendo a sua posicion en funcion da importancia relativa das caras que se desexen mostrar e/ou
da  conveniencia  dos  trazados  necesarios,  utilizando  a  axuda  do  abatemento  de  figuras  planas
situadas  nos  planos  coordenados,  calculando  os  coeficientes  de  reduccion  e  determinando  as
seccions planas principais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B2.3.1 Comprende os fundamentos da axonome tria ortogonal, clasificando a sua tipoloxia en
funcion da orientacion do triedro fundamental, determinando o triangulo de trazas e calculando os
coeficientes de reduccion. //CMCCT//

DT2.B2.3.2  Debuxa axonometrias  de  corpos  ou  espazos  definidos  polas  suas  vistas  principais,
disponendo a sua posicion en funcion da importancia relativa das caras que se desexen mostrar e/ou
da conveniencia dos trazados necesarios. //CCEC//

DT2.B2.3.3  Determina  a  seccion  plana  de  corpos  ou  espazos  tridimensionais  formados  por
superficies poliedricas, debuxando isometrias ou perspectivas cabaleiras. //CMCCT//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.
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BLOQUE 3    DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROXECTOS

                            CONTIDOS                                                                 

B3.1. Elaboracion de bosquexos, esbozos e planos.

B3.2 O proceso de deseno/fabricacion: perspectiva historica e situacion actual. 

B3.3 O proxecto: tipos e elementos. 

B3.4 Planificacion de proxectos.

B3.5. Identificacion das fases dun proxecto. Programacion de tarefas.

B3.6. Elaboracion das primeiras ideas. 

B3.7. Tipos de planos. Planos de situacion, de conxunto, de montaxe, de instalacion, de detalle, de
fabricacion ou de construcion. 

B3.8. Presentacion de proxectos. 

B3.9.  Elaboracion  da  documentacion  grafica  dun  proxecto  grafico,  industrial  ou  arquitectonico
sinxelo. 

B3.10. Debuxo de bosquexos a man alzada e esquemas. 

B3.11. Elaboracion de debuxos acotados. 

B3.12. Elaboracion de esbozos de pezas e conxuntos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B3.1.  Elaborar  bosquexos,  esbozos  e  planos necesarios  para  a  definicion  dun proxecto  sinxelo
relacionado co deseno industrial ou arquitectonico, valorando a exactitude, rapidez e limpeza que
proporciona  a  utilizacion  de  aplicacions  informaticas,  planificando  de  maneira  conxunta  o  seu
desenvolvemento,  revisando  o  avance  dos  traballos  e  asumindo  as  tarefas  encomendadas  con
responsabilidade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B3.1.1 Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de construccion xeometrica,
aplicando estratexias propias axeitadas a linguaxe do Debuxo tecnico. //CSC//

DT2.B3.1.2 Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou arquitectonicos, a partir dos
planos tecnicos que os definen. //CMCCT//

DT2.B3.1.3 Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos acotados para posibilitar a comunicacion
tecnica con outras persoas. //CCEC//

DT2.B3.1.4  Elabora  esbozos  de  conxuntos  e/ou  pezas  industriais  ou  obxectos  arquitectonicos,
disponendo as vistas, cortes e/ou seccions necesarias, tomando medidas directamente da realidade
ou de perspectivas a escala, elaborando bosquexos a man alzada para a elaboracion de debuxos
acotados  e  planos  de  montaxe,  instalacion,  detalle  ou  fabricacion,  de  acordo  a  normativa  de
aplicacion. //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

                            CONTIDOS                                                                 
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B3.13.  Posibilidades  das  Tecnoloxias  da  Informacion  e  a  Comunicacion  aplicadas  o  deseno,
edicion, arquivo e presentacion de proxectos. 

B3.14. Debuxo vectorial 2D. Debuxo e edicion de entidades. Creacion de bloques. Visibilidade de
capas. 

B3.15. Debuxo vectorial  3D. Insercion e edicion de solidos. Galerias e bibliotecas de modelos.
Incorporacion de texturas. 

B3.16. Seleccion do encadre, a iluminacion e o punto de vista. 

B3.17. Resolucion de exercicios de debuxo tecnico utilizando recursos informaticos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B3.2. Presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a
definicion dun proxecto sinxelo relacionado co deseno industrial ou arquitectonico, valorando a
exactitude,  rapidez  e  limpeza  que  proporciona  a  utilizacion  de  aplicacions  informaticas,
planificando  de  maneira  conxunta  o  seu  desenvolvemento,  revisando  o  avance  dos  traballos  e
asumindo as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//

DT2.B3.2.1  Comprende  as  posibilidades  das  aplicacions  informaticas  relacionadas  co  Debuxo
tecnico, valorando a exactitude, rapidez e limpeza que proporciona a sua utilizacion. //CD//

DT2.B3.2.2 Representa obxectos industriais ou arquitectonicos coa axuda de programas de debuxo
vectorial  2D,  creando  entidades,  importando  bloques  de  bibliotecas,  editando  obxectos  e
disponendo a informacion relacionada en capas diferenciadas pola sua utilidade. //CD//

DT2.B3.2.3 Representa obxectos industriais ou arquitectonicos utilizando programas de creacion de
modelos en 3D, inserindo solidos elementais, manipulandoos ata obter a forma buscada, importando
modelos ou obxectos de galerias ou bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando o encadre, a
iluminacion e o punto de vista axeitado o proposito buscado. //CD//

DT2.B3.2.4 Presenta os traballos de Debuxo tecnico utilizando recursos graficos e informaticos, de
xeito que estes sexan claros, limpos e respondan o obxectivo para os que foron realizados. //CD//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

Realización correcta e puntual dos exercicios propostos polo profesor na aula.

6-0.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

6-0.3.1. MÍNIMOS ESIXíBEIS 

BLOQUE 1

O alumnado deberá contar cos recursos necesarios referidos a:

Realización de trazados xeométricos fundamentais. 

Dominio de trazados de paralelismo e perpendicularidade.                                

Coñecer o Teorema de Thales e as súas aplicacións. 

Achar segmentos cuarto, medio e terceiro proporcional a outros dados. 

Coñecer os métodos para trazar figuras semellantes 

Controlar as escalas: escala numérica e gráfica. Dominio de construción de escalas gráficas. 

Construción de polígonos regulares. 
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Construción de triángulos dados os seus ángulos e/ou liñas notables. 

Clasificación e construción de cuadriláteros. 

División  dunha  circunferencia  en  partes  iguais  e  a  súa  aplicación  á  construción  de  polígonos
regulares. Construción de polígonos regulares a partir do radio da circunferencia circunscrita.

Translación. Xiros. Simetría no plano e no espazo. Centro, eixo e plano de simetría. Homotecia.

BLOQUE 2

O alumnado deberá contar cos recursos necesarios referidos a:

Tanxencias entre liña e curva. Tanxencias entre curvas. Circunferencia que pasa por tres puntos. 

Casos notábeis de tanxencia: liña tanxente a unha circunferencia nun punto desta.  Circunferencia
tanxente a unha liña nun punto desta. 

Circunferencias  de  radio  dado  tanxentes  a  unha  liña  e  que  pasen  por  un  punto  exterior.
Circunferencias de radio dado tanxentes a dúas liñas que se cortan. 

Circunferencias tanxentes a tres liñas que se cortan en triángulo.  Circunferencias de radio dado
tanxentes a outra nun punto desta. Circunferencia tanxente a outra nun punto desta e que pase por
un punto exterior.

Liñas tanxentes comúns interiores ou exteriores a dúas circunferencias. Enlaces.

Óvalo: construción a partir do seu eixo maior e do seu eixo menor 

Ovoide: construción a partir do seu eixo maior ou do seu eixo menor. 

Espirais: construción a partir dun triángulo ou un cadrado.

Construción da elipse por puntos a partir dos eixos. Construcción da elipse por feixes proxectivos. 

Construción da hipérbola por puntos a partir dos eixos. 

Construción da parábola  a partir da directriz e o foco ou vértice. 

Comprensión dos sistemas diédrico, axonométrico e cónico, e planos acoutados. 

Sistema diédrico: representación do punto, a recta e o plano e as súas relacións e transformacións
máis usuais. Representación de sólidos.

Sistemas  axonométricos:  isometría,  representación  de  polígonos  e  sólidos  poliédricos  e  de
revolución sinxelos 

Perspectiva cabaleira: representación de polígonos e sólidos. 

Perspectiva Cónica: representación de sólidos e coñecemento dos métodos perspectivos.

BLOQUE 3

O alumnado deberá  contar  cos  recursos  necesarios  para  comprender  o  Debuxo Técnico
como a linguaxe que é (e máis concretamente o debuxo técnico normalizado), e que está estruturado
por unha «gramática» propia que lle dá coherencia, racionalidade e comprensibilidade, mediante o
coñecemento das normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas cos principios xerais de
representacion

6-0.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os criterios de cualificación seguintes permitirán a observación do degrau e nivel dos logros
acadados polos  alumnos/as  logo de traballar  os  contidos  propostos  nas  distintas  actividades.  O
alumnado deberá ser capaz de:
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Resolver  problemas  xeométricos,  valorando  o  método  e  o  razoamento  utilizados  nas
construcións, así como o seu acabado e presentación. 

Executar  debuxos  técnicos  a  distinta  escala,  utilizando  a  escala  gráfica  establecida
previamente e as escalas normalizadas 

Resolver problemas de tanxencias de maneira illada ou inseridos na definición dunha forma,
xa sexa esta de carácter industrial ou arquitectónico, atendendo non só á solución dos problemas
técnicos,  senón  tamén  ao  correcto  acabado  do  debuxo  na  resolución  de  ligazóns  e  puntos  de
contacto. 

Resolver problemas xeométricos relativos ás curvas cónicas nos que interveñan elementos
principais das mesmas, interseccións con rectas ou rectas tanxentes. Trazar curvas técnicas a partir
da súa definición. 

Utilizar o sistema diédrico para resolver problemas de posicionamento de puntos, rectas e
figuras planas no espazo. 

Utilizar  o  sistema diédrico  para  representar  problemas  de  representación  de  figuras  que
inclúen formas poliédricas ou de revolución. Obter seccións planas. Achar a verdadeira forma e
magnitude e obter os seus desenvolvementos e seccións. 

Realizar  perspectivas  axonométricas,  ben  sexa  esta  ortogonal  ou  oblicua,  dun  obxecto
definido polas súas vistas ou seccións e viceversa, executadas a man alzada e/ou delineadas. 

Definir  gráficamente  pezas  e  elementos  industriais  ou  de  construción  ,  aplicando
correctamente as normas referidas a vistas, cortes, seccións,  roturas, simplificación e anotación,
executadas a man alzada e/ou delineadas.

Definir  gráficamente  un  obxecto  polas  súas  vistas  fundamentais  ou  a  súa  perspectiva,
executados a man alzada.

Realizar a perspectiva cónica de corpos ou obxectos definidos polas súas vistas ou seccións
a partir dos datos propostos. 

Culminar os traballos de debuxo técnico utilizando os diferentes recursos gráficos de forma
que estes sexan claros e limpos e respondan o obxectivo para o que foron realizados.

6-0.3.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Os criterios de promoción estarán marcados polos mínimos esixíbeis relacionados no apartado 6-
0.3.1

6-0.4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A necesidade de contar cunha ferramenta a disposición da descrición da forma, obxectivamente
entendida, e o que lle dá sentido ao debuxo técnico. 

O corpus teórico e a práctica desta disciplina están presididas polo criterio de ofrecer unha visión
controlada das estructuras formais, os obxectos e os espazos, así como as súas relacións espaciais
no mundo real ou mesmo teórico. Así, o debuxo técnico convértese nunha linguaxe universal ao
servizo da expresión científica e técnica. 

Por  isto,  o  carácter  científico e a  necesidade práctica da expresión que debe amosar o debuxo
técnico esixe deste a racionalidade e o entendemento das súas formulacións e solucións. O debuxo
técnico, así entendido, é un vehículo que alomenos cumpre os seguintes cometidos, que a miudo son
interdependentes: 

-Ofrecer unha imaxe ou imaxes do pensamento racional que -diante dun problema formal-
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nos permiten formulalo, analizalo, achar una solución e expresala graficamente. 

-Desenvolver e comunicar graficamente todo o proceso que leva á consecución dun obxecto,
un espazo, etc., desde a idea xerminal até a súa realidade física. 

Esa estructura da que deriva esta  linguaxe baséase fundamentalmente na xeometría,  nos
sistemas de representación proxectivos e nas normas técnicas de debuxo. Non se pode entender a
imaxe da realidade representada sen entender previamente o código que produce a devandita imaxe
e -mesmo ás veces- é precisa a imaxe para entender e obter a realidade seguindo o camiño inverso
do código da representación. 

Co fin de procurar un estudo sistemático e coherente do conxunto de regras que constitúen
esa gramática e a súa formulación práctica como linguaxe, a materia estructúrase en tres grandes
corpos temáticos: 

Xeometría plana. 

Sistemas de representación baseados na proxección. 

Debuxo técnico normalizado. 

Por suposto que estes corpos non deben entenderse como compartimentos illados que
hai que abordar secuencialmente, senón que están tan interrelacionados que uns precisan do apoio
dos outros para o seu manexo e comprensión. 

Será  o/a  profesor/a  quen  organice  e  lle  dea  coherencia  e  continuidade  ao  seu  discurso
docente segundo as características e circunstancias do alumnado. 

Por outra banda,  débese facer  énfase na actitude intelectual  que o estudio destes corpos
achegan ao alumnado. A xeometría plana proporciona o rigor do pensamento lóxico construtivo. Os
sistemas de representación posibilitan o control do salto no baleiro desde a tridimensionalidade ao
plano  e  a  normalización  estabelece  os  convencionalismos  universais  que  permiten  entender  o
representado. 

Desde  un  punto  de  vista  docente,  pártese  de  que  os  contidos  desta  materia  xa  foron
abordados nun nivel inferior en cursos anteriores, e que o afondamento que agora se acomete deberá
facilitarlle ao alumnado un nivel de coñecemento suficiente como para abordar outros estudios máis
especializados, así como para comprender as mensaxes gráficas emanadas do mundo actual no que
a ciencia e a técnica teñen unha importancia decisiva. 

6-0.5.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

6-0.5.1. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

Os procedementos de avaliación serán semellantes aos que veñen referidos no apartado 3.51.

Farase  un,  dous  ou  tres  exames  por  avaliación,  resultando a  media,  ponderada  de  cada
cualificación de cada un deles, a cualificación correspondente á Avaliación. Como queira que os
contidos da materia se consideran progresivos e nos sucesivos bloques de contidos se fará referencia
explícita aos anteriores, poderase considerar que a cualificación media de Suficiente na Avaliación
Ordinaria indicaría a suficiencia en todo o curso. Aínda así determinados bloques de materia son de
por sí suficientemente singulares para considerar a necesidade dunha recuperación específica de
cualificacións negativas mediante exames que, en todo caso, serán realizados a final de curso antes
da  Avaliación Ordinaria.  Así  pois,  na  cualificación da 3ª  Avaliación teranse tamén en  conta as
cualificacións correspondentes aos exames non superados das anteriores.

Os procedementos de avaliación ordinaria que se teñen en conta na programación deberán
ser acaídos ás actividades de aprendizaxe realizadas:
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Normalmente as actividades que se realizan obedecen a preguntas e cuestións propostas polo
profesor e que demandan unha resposta concreta por parte do alumno/a; deste xeito, os instrumentos
de avaliación serán probas obxectivas, cuestionarios, realización práctica de exercicios, etc... Para a
avaliación da actividade dos alumnos/as ao longo de todo o curso, consideramos necesario ter en
conta  a  realización  dun  seguimento  exhaustivo  e  prolongado,  co  fin  de  advertir  e  discriminar
posíbeis  baixas  no  rendemento  que,  de  xeito  contrario,  poderían  provocar  unha  interpretación
errónea do aproveitamento da actividade docente e a resposta do alumnado.

6-0.5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE
PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA APLICADO O DEREITO A

AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perdera a posibilidade de que lle sexa aplicada a avaliación continua poderá
realizar  unha  proba  de  exame  final  de  toda  a  materia,  na  que  se  farán  exercicios  prácticos  e
preguntas teóricas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis relacionados anteriormente no punto
6-0.3.1.   

6-0.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

O  sistema  de  cualificación  axustarase  á  consecución  dos  contidos  mínimos  propostos,
procedendo á súa análise e cualificación tal e como se especificou no punto 6-0.3.2. 

A cualificación da materia por Avaliacións efectuarase mediante o seguinte sistema:

1.- A suma das notas dos diferentes exames divididas polo número de exames (n)
realizados na Avaliación, darán unha media (Mex) que se corresponderá co 80% da cualificación da
Avaliación.  (A  Cualificación  obxectiva  sinalada  nos  exames  de  Avaliación  -parciais  ou  de
recuperación- corresponderase nun 90% á resolución correcta dos exercicios propostos e un 10% á
precisión e limpeza na execución dos mesmos).

80% Nota de cada Avaliación =  (Mex) / n

O  20%  restante  da  nota  correspondente  á  cualificación  da  cada  Avaliación  e  á
Avaliación Final estará composta pola consideración sistemática mediante unha pequena guía de
observación que estará inserida na axenda (libreta) de clase de cada grupo e constará dos seguintes
apartados:

Asistencia, Puntualidade, Coidado do Material, Respecto aos demais, Participación na Aula, Aporte
do material e Realización da tarefas encomendadas (ben na clase ou en casa).

As anotacións negativas en calquera dos apartados restarán porcentaxes de cualificación até
un máximo do 20% como quedou indicado a razón dun 2% por cada anotación. Ningunha anotación
significaría que a nota (Mex) /n suporía o 100% da cualificación da Avaliación.

Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

6-0.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

O  alumnado  terá  dereito  a  recuperar  as  unidades  nas  que  non  acadou  un  resultado
satisfactorio, e desta forma ir cumprindo cos requisitos dos contidos mínimos esixidos. 

6-0.5.4.1 DA PROPIA MATERIA DURANTE O CURSO

Terase en conta o interese do alumno na consecución dos obxectivos propostos, plantexando
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novos  exercicios  que  sirvan  de  reforzo  e  recuperación  nas  distintas  unidades  didácticas  do
programa.

6-0.5.4.2 DA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES

O alumnado  que   non  superara  a  materia  logo  da  avaliación  extraordinaria  e
promocionara de curso, deberá realizar -para superar a materia pendente- os exercicios e traballos
referidos aos contidos da programación de 1º de que lle serán propostos polo departamento en tres
bloques diferenciados correspondentes ás tres avaliacións do curso. a cualificación positiva destes
traballos  será  condición  suficiente  para  a  superación  da  materia  pendente;  en  caso  contrario  o
alumnado deberá efectuar un exame no mes de maio, na data que o centro determine.

6-0.6 MATERAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO

Non se especifica libro de texto para os cursos de Bacharelato. Usaránse outros recursos
didácticos  coma  diapositivas,  proxeccións,  apuntes  complementarios  aos  temas  e  material  en
formato dixital. O alumnado tamén dispón de acceso a todos os materiais empregados na aula a
través da Aula Virtual do centro, na que poden consultar e descargar os temas expostos así como
acceso a unha ampla recopilación de exercicios das PAAU resoltos e explicados paso a paso.

6-0.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS
TRANSVERSAIS

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.7

6-0.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO

                Proposta de visitas a Museos, Exposicións e Monumentos da cidade e fora dela en
relación con contidos da materia.

6-0.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS
CURRICULARES

As medidas que se adoptarán para o programa de atención á diversidade recóllense no punto
1.9

6-0.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

No programa do Plan Lector do centro aparecerán reflectidas as diferentes actividades a
realizar  durante  o  presente  curso.  Os  alumnos/as  realizarán  exercicios  nos  que  a  lectura
comprensiva e a interpretación de textos sexan primordiais para realizar algún traballo relacionado
coa asignatura.

6-0.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

 A importancia dos medios de transmisión da información e primordial á hora de instruir ao
alumnado na investigación e tratamento dos coñecementos para o seu proceso posterior. 

Integraremos  estes  medios  cos  xa  coñecidos,  como  a  recopilación  de  datos
bibliográficos, para ter deste modo unha visión completa dos datos que se nos ofrecen mediante
estas fontes de información.

  O  recurso  de  consultar  na  rede  non  deberá  relegar  a  consulta  bibliográfica,  polo  tanto
insistirase no uso alternativo de libros e internet, xa que a fiabilidade non sempre está demostrada
nalgunhas páxinas da web. 
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         6-1.  2º  BACHARELATO   TÉCNICAS  DE  EXPRESIÓN
GRAFICO-PLÁSTICA

0. Introdución e Contextualización

A materia de Técnicas de expresión Gráfico-plástica achega os coñecementos referidos aos
recursos,  técnicas,  métodos  e  aplicacións  instrumentais  que  fan  posible  o  feito  artístico,
concretamente no campo da expresión plástica, gráfica e visual. 

A súa finalidade é, por tanto, a adquisición e coñecemento das técnicas de debuxo, pintura e
gravado e o desenvolvemento dos seus procedementos, que fan posible a comunicación a través de
imaxes  e  fomentan  a  capacidade  creadora  mediante  a  experimentación  con  distintos  materiais
artísticos, buscando solucións diferentes e propias. Trátase de conseguir o desenvolvemento das
aptitudes de cada alumno, utilizando os seus coñecementos plásticos e a maneira en que poden ser
empregados como ferramenta de exploración, desenvolvemento e expresión gráfica dun proxecto. 

Ademais, pretende iniciar ao estudante no mundo das artes plásticas, atopando no campo da
expresión plástica significado para a súa vida cotiá e criterios de valoración propios dentro do
ámbito  da  plástica  en  xeral.  A actividade  educativa  nas  técnicas  de  expresión  gráfico-plástica
contribuirá ao desenvolvemento xeral da mente, das capacidades cognitivas que se desenvolven a
través dos esforzos dos  individuos para crear, comprender e interpretar as obras de arte. 

Por  todo  iso,  a  selección  de  contidos  desta  materia  responde  a  unha  tripla  función:
desenvolver unhas habilidades de tipo creativo, a través de técnicas ou instrumentos de expresión;
aplicar estes contidos á comunicación cos seus diversos modos de linguaxe, e, por último, estimular
unha sensibilización estética, xa que o estudo e práctica desta materia alcanza un máximo grao de
expresión na terreo da arte. 

Os contidos da materia estrutúranse sobre tres eixos fundamentais:  As técnicas de debuxo,
de pintura, e de gravado e estampación. 

Os contidos referidos á Linguaxe grafico-plástica e á Incidencia das técnicas no proceso
artístico-cultural poderán desenvolverse conxuntamente, ou ao redor dos primeiros. 

Os  tres  eixos  temáticos  interrelacionaranse  para  chegar  a  ser  eficaces  como  linguaxes
formadores. Ademais, debe iniciarse en cada un deles o coñecemento das novas tecnoloxías que na
actualidade ofrécense. 

Nas Técnicas de gravado e estampación non se pretende unha especialización excesiva. 

Deberase incidir nos elementos formadores destas técnicas, reforzándose e completándose
cos eixos de debuxo e pintura. 

6-1.1. OBXECTIVOS

O  ensino  de  Técnicas  de  Expresión  Gráfico-plástica  no  Bacharelato  terá  como  finalidade  o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

1. Coñecer e valorar os recursos expresivos e comunicativos que proporcionan as distintas
técnicas  de expresión grafico-plástica  tanto  as  técnicas  de expresión  tradicionais  como as  máis
innovadoras e tecnolóxicas.

2.  Coñecer  a  terminoloxía  básica  das  técnicas  grafico-plásticas,  así  como os   materiais,
soportes, ferramentas e procedementos adecuados á finalidade pretendida e valorar criticamente a
súa utilización.

3. Seleccionar e utilizar de forma acadada os materiais e as técnicas durante o proceso de
elaboración dunha obra para conseguir dominio e destreza no manexo dos mesmos considerando
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criterios  medio  ambientais  e  de  seguridade  e  hixiene,  e  profundar  nos  seus  valores  formais,
expresivos e comunicativos.

4. Utilizar os distintos medios de expresión da linguaxe grafico-plástica, experimentando
diferentes posibilidades e combinacións como forma de desenvolver a capacidade creativa e de
comunicación persoal de expresión.

5. Apreciar, na observación das obras de arte, a influencia das técnicas e modos de expresión
empregados, relacionándoos coa súa contorna histórica e sociocultural, valorando a súa evolución e
as novas achegas.

6. Desenvolver a capacidade creativa e de comunicación mediante a exploración e análise da
contorna,  apreciando  e  valorando  a  diversidade  formal  e  estética  das  obras  grafico-plásticas
presentes  no  mesmo  e  contribuíndo  ao  seu  respecto  e  conservación,  con  especial  atención  ao
patrimonio cultural galego.

7.  Proceder  dunha  maneira  apropiada  e  ordenada  no  traballo  individual  ou  de  grupo,
planificando o proceso de realización da obra a partir dunha intención ou propósito determinado,
establecendo  de  forma  coherente  as  fases  de  traballo  e  reflexionando,  analizando  e  valorando
resultados e procesos.

8.  Empregar  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  no  proceso  de  creación
artística.

9.  Participar  de  forma  igualitaria  en  actividades  cooperativas  mostrando  flexibilidade  e
tolerancia  ante  as  opinións  propias  e  alleas  e  comportarse  de  forma  responsable  na  aula-taller
coidando e respectando as ferramentas, materiais e instalacións.

6-1.1.1 Contribución da materia ao logro das competencias clave

Tamén  desde  as  Técnicas  de  Expresión  Grafico-Plástica,  preténdese  que  os  alumnado
desenvolva actitudes e  valores e adquiran estratexias  que favorezan a  súa incorporación á  vida
adulta e lles sirvan como base dunha aprendizaxe ao longo da súa vida. 

Desde  o  Técnicas  de  Expresión  Grafico-Plástica  adquírense  as  competencias  crave  da
seguinte maneira: 

Competencia lingüística A expresión plástica, do mesmo xeito que a comunicación lingüística, é
un sistema de intercambio de información. Os contidos da materia inclúen buscar, recompilar e
procesar  información,  ademais  da  utilización  activa  e  efectiva  dos  elementos  da  comunicación
visual e o uso dun vocabulario específico. O obxecto artístico permite pois, desenvolver habilidades
para interpretar e comprender a realidade e expresar ideas, experiencias e emocións en diversos
contextos e situacións de comunicación. 

Competencias matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  Estas competencias
cobran realidade nas Técnicas de Expresión Grafico-Plástica xa que os elementos e razoamentos
matemáticos son utilizados especialmente para representar e interpretar a realidade, estudando as
propiedades, posicións e relacións dos obxectos, entre eles e no espazo, a perspectiva dos mesmos e
as súas representacións no plano, así como a transformación das formas a partir da interpretación da
información  visual  que  recibimos.  O  feito  de  representar  e  interpretar  a  realidade  fai  que  o
alumnado aprenda a conservar e mellorar de devandito medio tendo un achegamento responsable.

Competencia dixital É obxectivo da materia como un recurso máis de expresión, a utilización das
tecnoloxías da información e a comunicación para aplicalas nas propias creacións. A decodificación
e transferencia de producións visuais e gráficas, leva ao coñecemento das principais aplicacións
informáticas  e  de  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario  adaptarse  ás  novas  necesidades
tecnolóxicas.  Na era actual,  a  linguaxe da imaxe e  o emprego dos  elementos  multimedia e  de
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comunicación, envólvennos con multitude de mensaxes que nos involucran no artístico. 

Competencia de aprender a aprender O obxectivo principal da materia é iniciar ao alumno na
aprendizaxe dunha serie de habilidades, para que sexa capaz de continuar aprendendo de maneira
cada vez máis autónoma e conseguir unhas producións máis completas e persoais. As Técnicas de
Expresión Grafico-Plástica poden servir como un instrumento de acción mediante a observación e a
reflexión de obras propias e alleas ou mediante a observación do natural ou modelos estáticos. En
definitiva, enriquece a vida persoal e social, porque se aprende non só individualmente senón tamén
dos compañeiros xa que o alumno é consciente de como os demais aprenden. 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor Con esta competencia favorécese a
motivación. As Técnicas de Expresión Grafico-Plástica favorecen o sentido de iniciativa e o espírito
emprendedor persoal dos alumnos, mediante a elección,  planificación e xestión das técnicas, os
recursos, os materiais e a súa organización con criterio propio e para uns fins concretos, así como a
posibilidade de expresarse e  comunicarse recoñecendo e aproveitando as distintas  posibilidades
expresivas  que levan As Técnicas  de Expresión  Grafico-Plástica a  producións  propias  e  alleas,
sendo conscientes e asumindo os posibles erros e cambios que poidan producirse durante o proceso
de execución dunha tarefa, corrixindo e chegando á transformación das ideas en actos, achegando
distintas propostas e solucións gráfico-plásticas con iniciativa e determinación. 

Competencia sociais e cívicas Coas Técnicas de Expresión Grafico-Plástica como ferramenta do
pensamento  e  fin  en  si  mesmas,  a  través  do  coñecemento  das  obras  e  manifestacións  máis
destacadas do patrimonio na Historia da arte, favorécese a comprensión da realidade histórica e
social  do mundo, a súa evolución, os seus logros e os seus problemas.  Os contidos da materia
permiten a comprensión crítica desa realidade e a obtención de distintas perspectivas da mesma.
Deste xeito, ponse ao alumnado en contacto co patrimonio cultural e artístico, desenvolvendo un
sentimento común de pertenza á sociedade na que vive. Feito que ademais favorece a capacidade de
comunicarse  de  maneira  construtiva,  mostrando  tolerancia  e  respecto  cara  ao  traballo  alleo,
expresando e comprendendo puntos de vista  diferentes e adquirindo un compromiso social  con
disposición para a comunicación intercultural. 

Competencia de conciencia e expresións culturais As Técnicas de Expresión Grafico-Plástica
relacionanse  directamente  coa  competencia  conciencia  e  expresión  cultural.  A materia  adopta
precisamente como obxecto de estudo, o feito artístico coa observación de obras, xéneros, estilos e
artistas significativos relacionándoos coa sociedade na que se crean; do que leva implícito como
linguaxe,  os  seus  materiais,  procedementos  gráfico-plásticos  e  a  súa  terminoloxía  para  poder
representar  e  expresarse  con  propiedade  atendendo  a  distintos  graos  de  iconicidade segundo a
intención  comunicativa  que  se  pretenda,  tanto  analítica  como  subxectiva;  das  habilidades  de
pensamento,  perceptivas,  de  sensibilidade  e  de  sentido  estético;  desenvolve  a  iniciativa,  a
imaxinación e a creatividade; enriquece as creacións persoais coas posibilidades expresivas que
outorgan elementos  como a cor,  a  luz,  a  textura,  a  liña,  etc.  e  as  súas  combinacións;  valora  a
liberdade de expresión e potencia a realización de producións artísticas compartidas ou persoais;
Esta materia, facilita por tanto, o feito de expresarse e comunicarse, así como percibir, comprender
e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura.

6-1.2 CONTIDOS
CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

BLOQUE 1- TÉCNICAS DE DEBUXO
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                               CONTIDOS                                                   

B1.1.  Ferramentas, técnicas e procedementos na expresión artística contemporánea, con especial
relevancia nas tecnoloxías da información e comunicación. 

B1.2. Novos materiais e técnicas da expresión artística. 

B1.3. Soportes, pigmentos, aglutinantes e disolventes

B1.4. Técnicas secas: Grafitos, carboncillos, pasteis, lapis compostos de cores e grasos.
Características, soportes e utilización.

B1.5. Técnicas húmidas e mixtas. A tinta. Características.
B1.6. Instrumentos: Rotuladores, estilógrafos, plumas e pinceis.
B1.7. Soportes e utilización. O papel.
B1.8. Diferentes aplicacións das técnicas de debuxo na elaboración de bocetos, apuntes e debuxos.
B1.9. Análise de obras realizadas con técnicas de debuxo por artistas de diferentes épocas e estilos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Seleccionar información a través de diferentes fontes de información, incluídas as tecnoloxías da
información e a comunicación, da evolución dos materiais e a súa aplicación ao longo da historia,
co  fin  de  distinguir  e  relacionar  os  diferentes  materiais  e  instrumentos  utilizados  nas  técnicas
grafico-plásticas.
2. Comparar as propiedades físicas e químicas dos diferentes materiais e a súa interactuación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//
B1.1.1 Relaciona o tipo de soporte, pigmentos, aglutinantes e diluyentes máis adecuados a cada
técnica grafico-plástica. //CMCCT// //CAA//
B1.1.2. Identifica e manexa os diferentes materiais utilizados nas técnicas do debuxo, tanto secas
como húmidas. //CMCCT// //CAA//
B1.1.3. Utiliza con propiedade, tanto de forma oral como escrita, a terminoloxía propia das técnicas.
//CCL//   //CMCCT//
B1.1.4  Elixe  os  materiais  cos  que  se  vai  a  traballar  na aplicación  de  cada  técnica  de  maneira
coherente tendo en conta as propiedades físicas e químicas. //CMCCT//   //CSIEE//   //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

B1.1.5. Coñecer a totalidade das técnicas explicadas e utilizadas na aula, aplicando as mismas nos
traballos pedidos, e demostrar o seu coñecemento na proba escrita realizada na avaliación.

BLOQUE 2- TÉCNICAS DE PINTURA

                               CONTIDOS                                                   

B2.1 Soportes, función. De madeira, de tecido, outros.
B2.2 Pigmentos, orixes. Tipos, características.
B2.3  Técnicas  á  auga.  Acuarela  e  témpera.  Gomas.  Características,  soportes,  instrumentos  e
utilización. Disolventes, función.
B2.4  Temples.  Ovo.  Caseína.  Características,  soportes,  instrumentos  e  utilización.  Disolventes,
función.
B2.5  Técnicas  graxas.  Óleo.  Aceites.  Características,  soportes,  instrumentos  e  utilización.
Disolventes, función.
B2.6  Análise  de  obras  realizadas  con estas  técnicas  por  artistas  de diferentes  épocas  e  estilos.
B2.7  Técnicas  sólidas.  Encaustos.  Pastel.  Características,  utilización,  instrumentos  e  soportes.
B2.8  Análise  de  obras  realizadas  con estas  técnicas  por  artistas  de diferentes  épocas  e  estilos.
B2.9  Acrílicos.  Aglutinantes,  función.  Disolventes,  función.  Características,  utilización,
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instrumentos e soportes. Análise de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes
épocas e estilos.
B2.10  Técnicas mixtas. Experimentación e comportamento. Análise de obras realizadas con estas
técnicas por artistas de diferentes épocas e estilos.
B2.11 Pintura ao fresco. Procedemento. Análise de obras realizadas con estas técnicas por artistas
de diferentes épocas e estilos.
B2.12 A aerografía. Análise de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes épocas e
estilos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Coñecer as diferentes técnicas de pintura, así como os materiais utilizados en cada unha delas ao
longo da historia.
2.  Elixir  e aplicar  correctamente os  materiais  e  instrumentos  propios  das  técnicas  pictóricas  na
produción de traballos persoais con técnicas á auga, sólidas, oleosas e mixtas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//
1.1.Coñece,  elixe e  aplica correctamente os  materiais  e  instrumentos utilizados en cada técnica
pictórica.  //CMCCT//   //CAA//   //CCEC//1.2.Distingue e describe a técnica e os materiais, tanto
de forma oral como escrita,  utilizados en obras pictóricas de diferentes épocas artísticas, así como
das producións propias.  //CD//   //CAA// //CCEC// 
2.1.Realiza composicións escollendo e utilizando as técnicas á auga, sólidas e oleosas que resulten
máis  apropiadas  para  o  proxecto  en  función  a  intencións  expresivas  e  comunicativas.
//CMCCT//   //CAA//    //CSIEE//   //CCEC//

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//

2.2. Coñecer as diferentes técnicas pictóricas aplicando as mesmas nos traballos plantexados na
aula, e saber describilos na proba escrita da avaliación.

 

Bloque 3- TÉCNICAS DE GRAVADO E ESTAMPACIÓN

                               CONTIDOS                                                   

B3.1. Concepto de reprodución múltiple e os medios nos que se sustenta. Monotipia. Formación de
matrices por superposición.
B3.2. O gofrado. Gravado en relevo ou tipográfico.
B3.3. Xilografía. Madeiras: A fibra e contra fibra.
B3.4. Linóleo, cartulina estucada, plásticos. Análise de gravados realizados con estas técnicas de
expresión.
B3.5 Gravado en oco ou calcográfico. Proceso de traballo. Boceto. Traballo da matriz. Entintado.
B3.6. Transferencia. Tirada.
B3.7. Técnica directa: Punta seca. Buril.
B3.8. Técnica química. Aguafuerte. Aguatinta. Verniz brando. Análise de gravados realizados con
estas técnicas de expresión.
B3.9.  Novas  calcografías  e  estampaciones.  Fotograbado,  collagraph,  adhesivos,  recortables  e
montaxes.
B3.10.  Análise  de  gravados  realizados  con  estas  técnicas  de  expresión
B3.11. Litografía. 
B3.12. Pedra metal: Directa e indirecta. Análise de estampacións realizadas con estas técnicas de
expresión.
B3.13. Serigrafía. Persoais. Estarcidos. Serigrafía directa. Análise de estampacións realizadas con
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estas técnicas de expresión.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Coñecer os diferentes termos relacionados coas técnicas do gravado.
2.  Identificar as fases na produción de gravados.
3. Elaborar producións propias utilizando técnicas non tóxicas de gravado variadas. 
4. Investigar a preto da evolución das técnicas de gravado utilizadas na historia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//
B3.1 Define con propiedade, tanto de forma oral como escrita, os termos propios das técnicas de
gravado. //CCL//  //CMCCT//   //CCEC// 
B3.2.  Experimenta  con  diferentes  técnicas  de  gravado  non  tóxicas  utilizando  os  materiais  de
maneira apropiada. //CMCCT//  //CAA//   //CCEC// 
B3.3.  Recoñece  e  describe  as  técnicas  de  gravado  na  observación  de  obras.  //CCL//
//CMCCT//   //CD//   //CAA//    //CCEC// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//
B3.4.  Realizar  os  traballos  plantexados  na  aula  aplicando  con  un  mínimo  de  correción  e
coñecemento   as  distintas  técnicas  utilizadas  e  explicadas  para  a  execución  das  mesmas.  E
asimesmo demostralo na proba escrita da avaliación.

Bloque 4- INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS EN EL PROCESO ARTÍSTICO
CULTURAL

                               CONTIDOS                                                   
B4.1.  Técnicas  e  estilos.  As  técnicas  de  expresión  na  Historia  da  Arte  e  a  Cultura. 
Novos materiais e técnicas da expresión artística. Posibilidades plásticas da electrografía, fotografía,
video, cine, televisión e informática.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.  Experimentar  con  técnicas  mixtas  e  alternativas  diferentes  formas  de  expresión  artística
expresando ideas e emocións a través de técnicas alternativas.
2. Recoñecer outras técnicas grafico-plásticas distintas ás tradicionais.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e //COMPETENCIAS CLAVE//
B4.1.  Aplica a técnica da colaxe na elaboración de traballos  propostos polo profesor.   //CAA//
//CCEC// 
B4.2. Utiliza materiais reciclados para producir obras novas cun sentido diferente para o que foron
confeccionados.  //CMCCT//   //CAA//   //CCEC// 
B4.3. Representa a través das TIC instalacións de carácter artístico.  //CD//   //CAA//  //CCEC// 
B4.4. Investiga, utilizando  //CSC//    //CSIEE//   //CCEC// 
B4.5.  Utiliza  con propiedade,  os  materiais  e  procedementos  máis  idóneos   para  representar   e
expresarse en relación  ás linguaxes grafico-plásticas.  //CAA//   //CCEC// 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA//
B4.6. Aplicar con un mínimo de correción as técnicas mixtas, e saber describilas na proba escrita de
avaliación.

6-1.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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1.  Utilizar  as  técnicas  e  materiais  máis  comúns  da  comunicación  artística  atendendo  ao  seu
comportamento.
2.  Seleccionar  e  aplicar  unha  técnica  específica  para  a  resolución  dun  tema  concreto.
3.  Integrar  distintos  materiais  e  utilizar  de  forma  combinada  distintas  técnicas  nunha  creación
gráfico-plástica en función a intencións expresivas e comunicativas.
4.  Planificar  o  proceso de realización  dun debuxo,  pintura  ou gravado,  definindo os  materiais,
procedementos e as súas fases.
5.  Establecer  a  relación  entre  diferentes  modos  de empregar  as  técnicas  coas  épocas,  estilos  e
diversidade cultural.
6. Identificar e comparar as técnicas recoñecendo tanto nas máis innovadoras como nas tradicionais
vías expresivas da arte e a cultura

6-1.3.1 MÍNIMOS ESIXÍBEIS

Consideraranse Mínimos exixibles,  o axuste a  todos os puntos expostos nos criterios de
avaliación, a un nivel de iniciación pero correcto. Así como a entrega correcta do 80% dos traballos
propostos na avaliación e a asistencia regular a clase. 

CONTIDOS MÍNIMOS:
-Poder explicar a nivel elemental pero diferenciado, cada unha das técnicas de debuxo,  
gravado e estampación e de pintura, vistas durante o curso. 
-Utilizar unha linguaxe específica, aínda que, básico, ao referirse ao cada unha delas. 
-Coñecer  os  útiles,  medios,  soportes,  compoñentes  en xeral  de cada unha delas  -poder  
describir os procedementos máis correntes en cada unha delas 
-Coñecer  a  nivel  elemental  a  historia  e  desenvolvemento  da  evolución  dos  medios  
máis habituais na expresión gráfico-plástica 
-Saber utilizar as técnicas tratadas, aplicando os procedementos adecuados en función da  
finalidade expresiva, así como seleccionar os soportes máis idóneos para iso. 

6-1.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Adecuación do traballo realizado á proposta do exercicio. 
-Enfrontamento e resolución de cuestións suscitadas. 
- Procedementos empregados. 
- Disponibilidade á experimentación. 
- Orixinalidade nas propostas. 
- Aspectos creativos e estéticos.
- Capacidade de análise. 
- Madurez e responsabilidade na resposta. 
- Acabado e presentación. 
- Utilización do material solicitado. 
- Disposición para o traballo no aula. 
- Asistencia regular a clase. 
- Puntualidade na presentación do exercicio. 

Non todos estes aspectos teñen sempre o mesmo peso, nin todos interveñen na cualificación
dos exercicios do mesmo xeito, como a asistencia regular a clase, que intervén na avaliación global
e na percepción da evolución da actividade. 

Haberá exercicios máis significativos por ser globalizadores, como os exames. 
É  condición  necesaria  a  presentación  de  todos  os  traballos  solicitados  nas  condicións

pedidas nun período avaliador determinado. 
Respectar os prazos establecidos nas entrega de traballos, de non ser así habitualmente, a

cualificación sufrirá unha penalización.
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6-1.3.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
6-1.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A materia de Técnicas de expresión gráfico-plástica require unha metodoloxía variada que
abarque aspectos técnicos, expresivos e visuales e basearase nos principios de ensino individua-
lizado, creativa e activa.

O ensino  individualizado supón coñecer  o  desenvolvemento  persoal  dos  alumnos  e  das
alumnas adaptando os obxectivos e contidos da materia aos intereses e capacidades de cada un. 

O profesorado manterá unha actitude flexible e aberta,  e terá en conta os coñecementos
previos e as experiencias persoais do alumnado na planificación de actividades significativas, cuns
obxectivos e contidos ben definidos e claros, que permitan aos alumnos e ás alumnas expresarse de
forma persoal.

O ensino desta  materia  seguirá  un método creativo,  fomentando o interese por  parte  do
alumnado, que debe sentir a necesidade de satisfacer os seus impulsos estéticos e de coñecemento,
sabedor de como estes inciden noutros ámbitos da vida transformando a súa visión da contorna e a
súa interacción co mesmo.

Para  desenvolver  a  creatividade  e  a  participación  do  alumnado  na  realización  das
actividades, convén establecer un fin significativo e asequible para o alumno ou a alumna, suscitar
un proceso de análise ou de creación, planificar as distintas fases e as tarefas propias de cada unha
delas, fomentar a realización individual ou en grupo do traballo e a crítica constructiva. Teoría e
proceso danse a man. Todo coñecemento novo ten unha aplicación inmediata e compréndese como
parte dun proceso.
 Así mesmo, pódense considerar outras estratexias metodológicas no ensino desta materia:
Dotar ao alumnado dos coñecementos e técnicas de traballo mediante a presentación directa de
obras,  obxectos  ou  materiais,  explicacións  teóricas,  proyecciones  audiovisuales,  visitas  a
exposicións e museos, utilizando, sempre que sexa posible, a contorna dos alumnos e das alumnas
como recurso educativo.

Fomentar a interacción no aula como motor de aprendizaxe a través da valoración de obras
propias e alleas, o contraste de ideas, debates e argumentaciones, desenvolvendo o espírito crítico,
os valores estéticos persoais e as actitudes de respecto e tolerancia.

Promover  situacións  de  aprendizaxe  que  esixan  unha  actividade  intelectual  e  o
desenvolvemento de destrezas que faciliten o autoaprendizaje e a actualización dos coñecementos.

Fomentar hábitos racionais de traballo, o rigor e a responsabilidade, tanto para a realización
do  traballo  propio  como  colectivo,  que  favorezan  o  desenvolvemento  da  autonomía  persoal.
Introducir  progresivamente  ao  alumnado  no  manexo  da  terminología  propia  da  materia.
Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no desenvolvemento e a comunicación de
proxectos.
 Aplicar  métodos  de  investigación  apropiados  para  o  desenvolvemento  de  proxectos,
favorecendo a capacidade para traballar en equipo de forma cooperativa e igualitaria. Neste sentido,
se promoverá a realización, por parte do alumnado, de traballos de investigación monográficos,
interdisciplinares ou outros de natureza análoga que impliquen a un ou a varios departamentos de
coordinación didáctica.

Desenvolver  a  sensibilidade  e  o  rexeitamento  ante  as  actitudes  discriminatorias  e  as
conductas sexistas a través da análise e valoración crítica de obras de arte, obxectos e ambientes da
contorno.

6-1.5 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
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6-1.5.1 AVALIACIÓNS ORDINARIAS

Os procedementos de avaliación serán semellantes aos que veñen referidos no apartado 3.51.

Farase  un,  dous  ou  tres  exames  por  avaliación,  resultando a  media,  ponderada  de  cada
cualificación de cada un deles, a cualificación correspondente á Avaliación. Como queira que os
contidos da materia se consideran progresivos e nos sucesivos bloques de contidos se fará referencia
explícita aos anteriores, poderase considerar que a cualificación media de Suficiente na Avaliación
Ordinaria indicaría a suficiencia en todo o curso. Aínda así determinados bloques de materia son de
por sí suficientemente singulares para considerar a necesidade dunha recuperación específica de
cualificacións negativas mediante exames que, en todo caso, serán realizados a final de curso antes
da  Avaliación Ordinaria.  Así  pois,  na  cualificación da 3ª  Avaliación teranse tamén en  conta as
cualificacións correspondentes aos exames non superados das anteriores.

Os procedementos de avaliación ordinaria que se teñen en conta na programación deberán
ser acaídos ás actividades de aprendizaxe realizadas:

Normalmente as actividades que se realizan obedecen a preguntas e cuestións propostas polo
profesor e que demandan unha resposta concreta por parte do alumno/a; deste xeito, os instrumentos
de avaliación serán probas obxectivas, cuestionarios, realización práctica de exercicios, etc... Para a
avaliación da actividade dos alumnos/as ao longo de todo o curso, consideramos necesario ter en
conta  a  realización  dun  seguimento  exhaustivo  e  prolongado,  co  fin  de  advertir  e  discriminar
posíbeis  baixas  no  rendemento  que,  de  xeito  contrario,  poderían  provocar  unha  interpretación
errónea do aproveitamento da actividade docente e a resposta do alumnado.

6-1.5.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE 
PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA APLICADO O

DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perdera a posibilidade de que lle sexa aplicada a avaliación
continua poderá realizar unha proba de exame final de toda a materia, na que se farán
exercicios prácticos e preguntas teóricas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis
relacionados anteriormente no punto 6-2.3.1.   

6-1.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

O  sistema  de  cualificación  axustarase  á  consecución  dos  contidos  mínimos  propostos,
procedendo á súa análise e cualificación tal e como se especificou no punto 3.3.2. 

A cualificación dos traballos e actividades de aula formará parte fundamental da nota total
da  avaliación,  que  poderá  ser  completada  -formando  un  todo-  cos  correspondentes  exercicios-
exames de cada avaliación do seguinte xeito:

Da suma dos exercicios e traballos (chamados Láminas) de diferente tipo realizados
durante cada período de Avaliación resultará unha cifra coa que -dividida polo número de traballos
que o alumno/a tivera que ter  entregado- obteremos unha media de traballos (Mtr) que ou ben
indicará a cualificación desa Avaliación (no caso de non ter realizado nengunha proba tipo exame
nese período) ou ben será sumada á nota media (Mex) das diferentes probas (exames) e calculada a
nota da Avaliación según: 

    Media dos traballos realizados (MTr) + nota ou nota media dos exames (Mex) divididas por 2.

80% Nota da Avaliación =  (Mtr + Mex) / 2
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A media (Mtr) no eventual caso de non considerar a realización de algunha proba tipo exame
nunha determinada Avaliación, esta cualificación -a dos traballos e actividades- poderá acadar o
80%. Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

O  20%  restante  da  nota  correspondente  á  cualificación  da  cada  Avaliación  e  á
Avaliación Final estará composta pola consideración sistemática mediante unha pequena guía de
observación que estará inserida na axenda (libreta) de clase de cada grupo e constará dos seguintes
apartados:

Asistencia, Puntualidade, Coidado do Material, Respecto aos demais, Participación na Aula, Aporte
do material e Realización da tarefas encomendadas (ben na clase ou en casa).

As anotacións negativas en calquera dos apartados restarán porcentaxes de cualificación até
un máximo do 20% como quedou indicado a razón dun 2% por cada anotación. Ningunha anotación
significaría que a nota (Mtr + Mex) / 2 suporía o 100% da cualificación da Avaliación.

Poderanse propoñer traballos ou exames de recuperación para superar cada avaliación.

6-1.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

O  alumnado  terá  dereito  a  recuperar  as  unidades  nas  que  non  acadou  un  resultado
satisfactorio, e desta forma ir cumprindo cos requisitos dos contidos mínimos esixidos. 

6-1.5.4.1 DA PROPIA MATERIA DURANTE O CURSO

Terase en conta o interese do alumno na consecución dos obxectivos propostos, plantexando
novos  exercicios  que  sirvan  de  reforzo  e  recuperación  nas  distintas  unidades  didácticas  do
programa.

6-1.6 MATERAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO
Non se especifica libro de texto para os cursos de Bacharelato. Usaranse outros recursos

didácticos  coma  diapositivas,  proxeccións,  apuntes  complementarios  aos  temas  e  material  en
formato dixital. 

Aula de Plástica e de Debuxo, materiais diversos, mesas cabaletes de debuxo e modelado,
tórculo e armarios e estantes para almacenamento de traballos. O alumnado tamén dispón de acceso
a todos os materiais empregados na aula a través da Aula Virtual do centro, na que poden consultar
e  descargar  os  temas  expostos  así  como acceso a  unha ampla  recompilación  de exercicios  das
PAAU resoltos e explicados paso a paso.

6-1.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS
TRANSVERSAIS

O tratamento de temas transversais ven recollido no apartado 1.7

6-1.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO

 Plantéxase a posibilidade de xirar unha visita aos talleres do CIEC de Betanzos para ver as
obras  expostas,  ferramentas  e  maquinaria  de  estampación,  e  poder  experimentar  coas  mesmas.
Ademáis contaremos coa posibilidade de visitar museos,exposicións e monumentos da cidade e fora
dela como o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, e o MAC da Coruña.

6-1.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS
CURRICULARES

As medidas que se adoptarán para o programa de atención á diversidade recóllense no punto

1.9
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                                         6-1.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

No programa do Plan Lector do centro aparecerán reflectidas as diferentes actividades a
realizar  durante  o  presente  curso.  Os  alumnos/as  realizarán  exercicios  nos  que  a  lectura
comprensiva e a interpretación de textos sexan primordiais para realizar algún traballo relacionado
coa asignatura.

6-1.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

 A importancia dos medios de transmisión da información e primordial á hora de instruir ao
alumnado na investigación e tratamento dos coñecementos para o seu proceso posterior. 

Integraremos  estes  medios  cos  xa  coñecidos,  como  a  recopilación  de  datos
bibliográficos, para ter deste modo unha visión completa dos datos que se nos ofrecen mediante
estas fontes de información.

  O  recurso  de  consultar  na  rede  non  deberá  relegar  a  consulta  bibliográfica,  polo  tanto
insistirase no uso alternativo de libros e internet, xa que a fiabilidade non sempre está demostrada
nalgunhas páxinas web.

En conformidade coa redacción e contidos desta Programación Didáctica do Departamento de
Debuxo do IES Pontepedriña, para o curso 2019-2020, asinan, 

en Santiago de Compostela 
a 27 detembro de 2019,  os membros do Departamento

D. Lois M. López Rico Dna.. Estela María Pintos Moreu. 
                                                                                                    (Xefa do Departamento)                     
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