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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Empregar a liña e o claroscuro para a configuración de formas e
transmisión de expresividade.

Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista, e
consegue a sensación do volume e iluminación con corrección.

Elaborar composicións analíticas, descritivas e expresivas con diferentes
graos de iconicidade.

Selecciona os elementos gráficos esenciais para a representación da
realidade observada segundo a función que se persiga (analítica ou

subxectiva) e o seu grado de iconicidade.

Valorar a importancia do Debuxo como ferramenta de pensamento en
si mesmo, a través da historia da arte, no proceso creativo , sexa con

fins artísticos, tecnolóxicos e científicos.

Valora e coñece a importancia do Debuxo artístico e as súas aplicacións
e manifestacións a través da historia, e na actualidade co estudo e

observacións de obras e artistas significativos.

Aplicar as leis básicas de percepción visual ao representar distintos
volumes xeométricos ou orgánicos dentro dun espazo compositivo,

atendendo ás proporcións e a perspectiva.

Realciona e representa as formas no plano atendendo ás leis visuais ás
organizacións compositivas, equilibrio e direccións vissuais en

composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou descritiva.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CENTRO: IES PONTEPEDRIÑA
CURSO: 1ª BACH

MATERIA: DAI



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CENTRO: IES PONTEPEDRIÑA
CURSO: 1ª BACH

MATERIA: DAI



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Serán cualificados os traballos relizados nas tarefas de 
ampliación do 3º trimestre para mellora da cualificación das  1ª e 2º 
avaliación do curso.

Instrumentos: Traballos presentados via telemática, en foto (formato jpg) ou 
archivo PDF

Cualificación final

 Os traballos presentados neste 3º trimestre serán cualificados para a mellora 
da nota media da 1ª e 2ª avaliación nun máximo de 1,5 puntos. 

Recuperación: No caso dos alumnos/as coa materia suspensa na 1ª ou 2ª 
avaliación, a podrá recuperar entregando via telemática todos os traballos 
sinalados no 3º trimestre nas tarefas propostas de ampliación, e sempre que
cumpran os criterios mínimos esixidos.

Proba
extraordinaria de

setembro 

 O alumnado realizará un exame cos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación
do curso.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades – A perspectiva intuitiva e a sua aplicación no debuxo 
artístico.
Debuxar con técnica seca a composición plantexada 
onde se require un coñecemento do uso da 
perspectiva isométrica ou cabaleira.
A partir do coñecemento da perspectiva a 
anteriormente, realizar un debuxo do natural con 
técnica seca de lápis do escritorio do alumno/a 
dando o claroscuro con corrección.

– Composición intuitiva. O concepto de equilibrio 
visual.
Realizar a composición plantexada seleccionando os 
elementos gráficos adecuados para a sua 
representación.
Realizar un debuxo composición con diferentes 
técnicas de cor, e seguindo os modelos facilitados de 
abstracción, interpretando a sua visión ou estado de 
ánimo no actual período de confinamento.
Diferentes modos de ver e dibuxar. Debuxo e 
función.
Valorar e coñecer a importancia do debuxo artístico e
as suas aplicacións e ,manifestacións a través da 
historia e na actualidade co estudo e observación de 
obras e artistas significativos.
Propoñendo unha obra de arte,  interpretar na sua 
totalidade o un detalle da mesma con técnica seca e 
claroscuro.

– As leis visuais que rixen as relacións entre as formas 
e o cadro. Psicoloxía da forma. 
Debuxar a composición plantexada representando 
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distintos volumes xeométricos atendendo as 
proporcións e a perspectiva.
 Unha vez estudada a perspectiva cónica, e facilitados
os recursos dixitais necesarios, interpretar a obra de 
arte proposta con técnica de lapis e cor.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

– Nas duas primeiras quincenas do estado de alarma, o 
Departamento de Debuxo publicou as primeiras tarefas 
na páx.web do IES Pontepedriña.
A partir da 3º quincena, as tarefas e os recursos para as 
mesmas envíanse cada 15 dias naturais aos alumnos/as 
de xeito individual a través da Plataforma Google 
Classroom. Os traballos feitos poden envialos a dita 
plataforma, así como a sua carpeta de Google Drive 
compartida coa profesora, e ao correo gmail facilitado: 
esteladibujo@gmail.com. Deste modo, no caso de 
presentar dificultade o alumno/a co manexo dalgunha 
delas, ten a oportunidade de utilizar calquera dos tres 
sistemas, e ter a garantía de non perder os seus traballos.

Materiais e recursos

- Google Classroom, Google Drive, Gmail, páx.web IES
- Páx.web museos, vídeos youtube
- Materiais do que dispón o alumnado no seu domicilio: Láminas de debuxo, 
folios, papel de reciclaxe, lápis grafito e de cor, rotuladores, pintura, 
pegamento, tesoiras,...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben información e ferramentas das tarefas a 
través da plataforma Google Classroom, co apoio do correo gmail facilitado, 
esteladibujo@gmail.com para todo tipo de consultas.

Publicidade As primeiras tarefas publicáronse na páx.web do IES, e actualmente envíase 
como información adicional.
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