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1º ESO: Educación Plástica Visual e Audiovisual.

Contidos mínimos:

Durante o terceiro  trimestre,  os  alumnos/as  que non superaron a 1ª  e  2ª  avaliación,

tiveron  que  realizar  actividades  de  reforzo  baseadas  en  contidos  do  primeiro  e  segundo

trimestre  realizar  trazados  xeométricos  básicos,  polígonos  regulares,… Ademais  de realizar

exercicios con técnica seca como a lapis de cor para aplicación con degradados, e con respecto

ao tema da teoría  da cor  que tratouse antes  do Estado de Alarma nas clases  presenciais  e

durante a 2ª Avaliación, a partir do 15 de Marzo, o alumnado de 1º de ESO debe realizar  un

círculo cromático (técnica seca ou técnica húmida) e  un exercicio de mesturas de cor creando

gamas de tons fríos e cálidos (criterios de avaliación mínimos esixibles:  Coñecerá o espectro

cromático e as cores primarias e secundarias. Deberá saber que son as mesturas aditivas e

substractivas.  Diferenciará  o  círculo  cromático.  Saberá  realizar  gamas,  harmonías  e

contrastes). Ademais, é necesario avanzar nos contidos, por iso, estanse a propoñer actividades

de ampliación. Tendo en conta os criterios de avaliación mínimos esixibles, estas actividades

tiñan a finalidade de  "Adquirir destreza no manexo de útiles" (como por exemplo, na técnica

de  lapis  grafito,  aparte  de  adquirir  novos  coñecementos  sobre  o  volume  e  o  claroscuro)  .

Ademais, é importante que o alumno/a sexa capaz de crear unha "riqueza" tonal entre zonas de

sombra e zonas de luz; desta forma; como criterio de avaliación, o alumno/a debe ser capaz de

"recoñecer a luz" e debe "saber definir a luz como fenómeno físico e visual”. Por este motivo,

se  propón  a  realización  dun  exercicios  de  sombreado  (CLAROSCURO)  de  figuras

tridimensionais  xeométricas  como cubo, esfera,  prisma e cono coa técnica  do lapis grafito,

bodegóns,  habitación  en perspectiva  ou retrato.  Tamén,  durante  este  trimestre  se  realizarán

outras actividades de ampliación aplicables aos criterios de avaliación mínimo esixibles e de



cualificación, así como por exemplo: collage, puntillismo, deseño dun cartel e a realización dun

cómic. 

Criterios de Avaliación mínimos esixibles: 

1. 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 mesturas  aditivas  e  substractivas.  Diferenciará  o círculo  cromático.

Saberá realizar gamas, harmonías e contrastes.

2. 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.

3. Recoñecerá e definirá correctamente a imaxe estética fixa: debuxo, pintura, escultura,

fotografía.

4. Analizar e realizar comics aplicando os recursos de xeito apropiado.

Criterios de cualificación: 

Tendo en conta as actividades mencionadas anteriormente, os criterios de cualificación

seguintes permitirán a observación do de grao e nivel dos logros acadados polos alumnos/as

logo de traballar os contidos propostos nas distintas actividades. O alumnado deberá ser capaz

de: 



1. 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. 

2. 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. 

3. 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,…), e utilizalos con corrección nas súas producións. 

4. Seleccionar  a  técnica  máis  acadada  para  a  elaboración  dun cartel  anunciador  dunha

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. 

5. 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 nos seus elementos constitutivos, visualizando

o resultado mediante esquemas e bosquexos. (realización de apuntes ou bosquexos do

natural).

3º Trimestre: 

Dado  que  a  materia  de  Educación  Plástica  Visual  e  Audiovisual  é  de  carácter

práctico, para valorar os contidos de forma telemática durante o 3º trimestre, o alumnado

vai presentando exercicios prácticos en arquivos PDF ou JPG, que serán valorados coa nota



media dos mesmos para mellora da nota media obtida na 1ª e 2ª avaliación nun máximo de

1,5  puntos.  Para  o  alumnado  con  cualificación  negativa  na  1ª  ou  2ª  avaliación,  a

recuperación será a entrega de todos os exercicios mencionados ao principio do informe

sempre que cumpran os criterios mínimos esixidos.

TICS:

A  forma  de  conexión  co  alumnado  é  vía  correo  electrónico  de  gmail

(martadebuxo@gmail.com). Cada alumno/a ten un correo de gmail, desta forma, o alumnado

me envía os exercicios prácticos e lles comunico as correccións e resultados vía email. Para

publicar  as  actividades  a  realizar,  publícanse  na  web do instituto  –  Departamento de

Debuxo, ademais de avisar e publicalas en Espazo ABALAR.

1º BACH - DEBUXO TÉCNICO I 

Contidos mínimos:

Partindo das  actividades  de reforzo,  traballamos  co Sistema Diédrico  (interseccións,

perpendicularidade e pertenza) antes do Estado de Alarma nas clases presenciais, a partir do 15

de Marzo,  o  alumnado de  1º  Bacharelato  realizou actividades  de reforzo  e  repaso sobre o

Sistema Diédrico (punto, recta, plano, interseccións, perpendicularidade e pertenza). Tendo en

conta que tamén é necesario avanzar nos contidos, tamén estanse a propoñer actividades de

ampliación sobre “Abatementos de figuras planas” (triángulo equilátero, cadrado, hexágono,

…), Vistas (alzado, planta e perfil) para desenvolver pezas ou figuras en perspectiva isométrica,

desta  forma  o  alumno/a  é  capaz  de  visualizar  no  espazo  formas  tridimensionais  sinxelas

definidas suficientemente polas súas vistas principais. Estes son uns exemplos de actividades
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de ampliación: abatemento de recta contida en un plano oblicuo, abatemento dun punto contido

en un plano, abatir unha recta contida en un plano proxectante, abatemento de una figura plana

(cadrado, triángulo equilátero ou hexágono) contida nun plano(criterio de avaliación: Utilizar o

sistema diédrico para resolver problemas de posicionamento de puntos, rectas e figuras planas

no  espazo).  Tamén,  imos  traballar  con  vistas  (alzado,  planta  e  perfil)  de  figuras  para

representalas  en  perspectiva  isométrica  (criterio  de  avaliación:  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).  As novas actividades que

imos traballar son  con  curvas xeométricas (óvalos e ovoides), coa finalidade de empregar

estes contidos para aplicalos na realización de  pezas industriais en perspectiva isométrica

(criterio de avaliación: Definir graficamente 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).  Para esta actividade imos a empregar

o  seguinte  material  didáctico  de  apoio:   Visitar  a  AULA  VIRTUAL e  o  tutoriais  de

YOUTUBE  ARTUROGEOMETRIA.  O  material  que  tiñan  que  utilizar  e  lapis  HB  ou

portaminas a parte do instrumental de Debuxo Técnico (escuadra, cartabón e compás). 

Criterios de cualificación: 

Os criterios de cualificación seguintes permitirán a observación do de grao e nivel dos logros

acadados polos alumnos/as logo de traballar os contidos propostos nas distintas actividades. O

alumnado deberá ser capaz de: 

1. Utilizar o sistema diédrico para resolver problemas de posicionamento de puntos, rectas

e figuras planas no espazo.

2. Resolver problemas xeométricos,  valorando o método e o razoamento utilizados nas

construcións, así como o seu acabado e presentación.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/system/files/abatimiento-de-un-punto-contenido-en-un-plano-diedrico.mp4
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/system/files/abatimiento-de-un-punto-contenido-en-un-plano-diedrico.mp4
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/system/files/abatimiento-de-recta-contenida-en-plano-oblicuo-diedrico.mp4


3. Resolver  problemas  xeométricos  relativos  ás  curvas  cónicas  nos  que  interveñan

elementos principais das mesmas, interseccións con rectas ou rectas tanxentes. Trazar

curvas técnicas a partida súa definición.

4. 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.

5. 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.

Criterios de avaliación mínimos esixibles:

1. Óvalo: construción a partir do seu eixo maior e do seu eixo menor.

2. Ovoide: construción a partir do seu eixo maior ou do seu eixo menor

3. Construción da elipse por puntos a partir dos eixos.

4.  Construción da elipse por eixos proxectivos.

5. Sistema  diédrico:  representación  do  punto,  a  recta  e  o  plano  e  as  súas  relacións  e

transformacións máis usuais. Representación de sólidos.

6. Sistemas axonométricos: isometría, representación de polígonos e sólidos poliédricos e

de revolución sinxelos.

7. Perspectiva cabaleira: representación de polígonos e sólidos.



3º Trimestre: 

Dado que a  materia  de Debuxo Técnico I  é de carácter  práctico,  para valorar  os

contidos de forma telemática durante o 3º trimestre, o alumnado vai presentando exercicios

prácticos en arquivos PDF ou JPG. Durante este trimestre non se van a realizar exames, e

dicir,  o  traballo  será  valorado  coa  nota  media  dos  exercicios  de  ampliación  realizados

durante este período  para a mellora da nota media obtida na 1ª e 2ª avaliación nun máximo

de 1,5 puntos.

TICS:

A  forma  de  conexión  co  alumnado  é  vía  correo  electrónico  de  gmail

(martadebuxo@gmail.com). Cada alumno/a ten un correo de gmail, desta forma, o alumnado me

envía  os  exercicios  prácticos  e  lles  comunico  as  correccións  e  resultados  vía  email.  Para

publicar as actividades a realizar, publícanse na web do instituto – Departamento de Debuxo,

ademais  de  avisar  e  publicalas  en  Espazo  ABALAR.  Outra  plataforma  que  se  utiliza  é  a

AULA VIRTUAL onde o alumnado pode acceder ao material didáctico para reforzar e ampliar

os seus coñecementos.

 2º BACH - DEBUXO TÉCNICO II 

Contidos mínimos: 

1.  Antes do Estado de Alarma  durante as clases presenciais o alumnado de 2º Bacharelato

realizou  actividades  de  reforzo  e  repaso  sobre  o  Sistema  Diédrico  (abatementos  e

seccións de figuras planas), ademais de traballar con exercicios de vistas. Pero a partir
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do  mes  de  Abril,  é  necesario  avanzar  nos  contidos;  por  iso,  estanse  a  propoñer

actividades de ampliación sobre “Abatementos e seccións de superficies de revolución”

(esfera,  cono, cilindro,  …) e Vistas (alzado,  planta  e perfil)  para desenvolver  pezas

industriais  ou  figuras  en  perspectiva  isométrica  e  cabaleira  (criterios  de  avaliación:

Sistemas axonométricos: isometría, representación de polígonos e sólidos poliédricos e

de revolución sinxelos  e Perspectiva cabaleira: representación de polígonos e sólidos).

Dado a que o alumnado ten que estar preparado para as probas ABAU, se está a realizar

exercicios  de  selectividade,  por  iso,  lles  recomendo  que  visiten  a  web  da  CiUG

(Comisión Interuniversitaria de Galicia) como apoio didáctico para preparar o exame

de acceso á Universidade, deste xeito, poden ver exemplos reais das probas ABAU en

Galicia. Ademais, tiñan que realizar exercicios de proxeccións diédricas de figuras para

realizar  en  perspectiva  isométrica e  son  os  seguintes  exemplos: isométrica  de  peza

definida por alzado e perfil,  intersección recta-cono en Sistema Diédrico, sección de

esfera por plano proxectante en Sistema Diédrico, peza en Cabaleira con coeficiente de

redución a partir das súas vistas. Todos estes exercicios son recollidas de probas reais

realizadas en toda España. Como material de apoio didáctico, tiñan que visitar  tutoriais

de YOUTUBE de ARTUROGEOMETRIA e realizar ditas láminas con técnica a lapis

HB  ou  portaminas.  Outras   actividades  que  tiñan  que  realizar  son  exercicios  de

abatementos  de  Superficies  de  Revolución.  Como  material  didáctico  para  o

desenvolvemento destas actividades é visitar os tutorial YOUTUBE "Sistema Diédrico

3D" (sobre  seccións planas: esfera con seccións planas, cilindro con plano oblicuo).

Ademais,  os  alumnos  teñen  acceso  ós  contidos  da  AULA  VIRTUAL para  poder

estudar e practicar cos exercicios expostos na plataforma. 



Criterios de avaliación mínimo esixibles:

2. Sistema  diédrico:  representación  do  punto,  a  recta  e  o  plano  e  as  súas  relacións  e

transformacións máis usuais. Representación de sólidos.

3. Sistemas axonométricos: isometría, representación de polígonos e sólidos poliédricos e

de revolución sinxelos.

4. Perspectiva cabaleira: representación de polígonos e sólidos.

Criterios de cualificación:

Os criterios de cualificación seguintes permitirán a observación do de grao e nivel dos logros

acadados polos alumnos/as logo de traballar os contidos propostos nas distintas actividades. O

alumnado deberá ser capaz de:

1. Resolver problemas xeométricos,  valorando o método e o razoamento utilizados nas

construcións, así como o seu acabado e presentación.

2 -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.

2. 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.

3. Definir  graficamente  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.

4. Definir  graficamente  un  obxecto  polas  súas  vistas  fundamentais  ou  a  súa

perspectiva,executados a man alzada.



 

  3º Trimestre: 

Dado que a materia de Debuxo Técnico II é de carácter práctico,  para avaliar os

contidos de forma telemática durante a 3º trimestre, o alumnado vai presentando exercicios

prácticos en arquivos PDF ou JPG. Estes exercicios poderán ser recollidos de probas de

selectividade, material  didáctico da AULA VIRTUAL, fichas de actividades de libros de

texto, e presentados en formato PDF.  Durante este trimestre o traballo será valorado coa

nota  media  dos  exercicios  realizados  para  a  mellora  da  nota  media  acadada  da  1ª  e  2ª

avaliación nun máximo de 1,5 puntos.

TICS:

A  forma  de  conexión  co  alumnado  é  vía  correo  electrónico  de  gmail

(martadebuxo@gmail.com). Cada alumno/a ten un correo de gmail, desta forma, o alumnado

me envía os exercicios prácticos e lles comunico as correccións e resultados vía email. Para

publicar  as  actividades  a  realizar,  publícanse  na  web  do  instituto  –  Departamento  de

Debuxo, ademais  de avisar  e publicalas  en  Espazo ABALAR.  Outra  plataforma que se

utiliza é a  AULA VIRTUAL onde o alumnado pode acceder ao material  didáctico para

reforzar e ampliar os seus coñecementos.
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                                      Prof: Estela Pintos Moreu

  3º ESO-Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 – Contidos mínimos para actividades de ampliación e recuperación

– O proceso creativo. Métodos creativos aplicados a procesos de artes plásticas e 
deseño.

Elaborar un deseño gráfico e de produto utilizando recursos dixitais na páx.web 
facilitada educacionplastica.net.

Con  recursos dixitais facilitados elaborar un mínimo de tres deseños (camiseta, 
tabla, coche,..).

– Representación obxectiva de sólidos. Vistas diédricas dun sólido (alzado, planta e 
perfil) utilizando recursos dixitais. Páx.web.educacionplastica.net.

Debuxar as vistas (alzado, planta e perfíl) de nivel básico propostas, cun mínimo de 
corrección.

– A axonometría. Perspectiva isométrica aplicada a volumes sinxelos.                     
Realizar a perspectiva isométrica das pezas propostas de nivel básico con recursos 
dixitais na páx.web. educacionplastica.net.

– Materiais e técnicas de debuxo e pintura. As técnicas plásticas, secas, húmidas e 
mixtas.                                                                                                                     
Crear con papel recortado formas abstractas e figurativas compoñéndoas con fins 
ilustrativos, decorativos e comunicativos.

– A publicidade . Principais recursos visuais empregados na publicidade.                  
Deseñar unha mesaxe publicitaria utilizando recursos visuais como as figuras 
retóricas. 

Realizar un cartel publicitario donde se relate a visión personal do alumno no 
período de confinamento.

                  Criterios de cualificación

– Os traballos presentados neste 3º trimestre serán calificados para a mellora da 
nota media obtida na 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.

               Método para impartir a materia 

– Nas duas primeiras quincenas do estado de alarma, o Departamento de Debuxo 
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: esteladebuxo@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 garantía de non perder os seus traballos. 

  4º ESO – Educación Plástica visual e Audiovisual                                                     

         – Contidos mínimos para actividades de ampliación e recuperación

–  Debuxo asistido por ordenador.Trazado de pezas planas e tridimensionais 
sinxelas

 Axonometría. Sistema Isométrico. Utilizando a páx.web.educacionplastica.net, 
debuxar a perspectiva isométrica das pezas propostas, e deseñar un mínimo de duas 
pezas cas suas correspondentes vistas (alzado, planta e perfíl).

– Debuxo perspectiva do natural e claroscuro a man alzada. Sistema Isométrico e 
Perspectiva Cabaleira. 

Debuxar unha cadeira ou mesa do natural, utilizando os recursos de perspectiva 
estudados anteriormente, e resolvendo cun mínimo de corrección o estudo do 
claroscuro con técnica seca de lápis.  

– A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. Técnica mixta.
Creación dun collage con calquer tipo de papel o material do que disponga o 
alumno/a no seu domicilio, seguindo os criterios e pautas facilitadas na tarefa.



– Fundamentos do deseño. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño e 
publicidade). Análise da estética e funcionalidade do deseño industrial de obxectos e
logotipos.

Deseñar con distintos recursos sinalados na tarefa, un logotipo, cartel, ou produto 
orixinal.

– Perspectiva cónica central e oblicua.                                                                         
Realizar a perspectiva proposta na tarefa elixindo o punto de vista máis axeitado, e 
dar cor utilizando a técnica seca ou húmida que poda dispoñer o alumno/a no seu 
domicilio. 

– Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con diversos materiais. 
Coñecer e utilizar con propiedade os materiais e procedementos artísticos para 
elaborar a sua propia obra. Técnicas de estampación. Linóleo, punta seca, 
monotipia.

Segundo o material do que dispoña o alumnado, farase  un exercicio utilizando as 
citadas técnicas, para as que se facilitará todos os materiais didácticos necesarios 
para a sua comprensión.  

       Criterios de cualificación

Os traballos presentados neste 3º trimestre serán calificados para contribuir a 
mellora da nota media obtida na 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.

– Método para impartir a materia 

– 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 garantía de non perder os seus traballos.



                                                 

   1º BACH-Debuxo Artístico I

– Contidos mínimos para actividades de ampliación e recuperación

– 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 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.

–  Criterios de cualificación

– Os traballos presentados neste 3º trimestre serán calificados para contribuir a 
mellora da nota media obtida nas 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, sempre que 
cumpran os criterios mínimos esixidos.

       Método para impartir a materia 

– 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. 

    

 

                                                                                                                                   

 2ºBACH- Técnicas de expresión gráfico-plástica

– Contidos mínimos para actividades de ampliación e recuperación

– Análise de obras realizadas con diferentes técnicas por artistas de diferentes 
épocas e estilos : Lápis, carboncillo, gouache, acuarela, acrílico,óleo, temple, 
pintura ao fresco.

Realizar un traballo presentación PDF facendo unha descripción e ficha técnica de 
obras de arte dos diferentes museos mundiales.

– Técnicas de estampación e gravado calcográfico.

Linografía, xilografía, litografía, serigrafía, aguaforte, aguatinta, monotipia.

Concepto de reproducción múltiple e os medios nos que se sustenta. Monotipia.

Realizar mediante a técnica de estampación un monotipo coas pinturas de cor 
sinaladas dispoñibles no domicilio do alumno/a.

– Incidencia das técnicas no proceso artístico cultural



Técnicas e estilos. As técnicas de expresión na Hª da arte e cultura.                          
Novos materiais e técnicas de expresión artística. Posibilidades plásticas de 
fotografía, vídeo, cine, televisión, e informática.

Experimentar con técnicas mixtas e alternativas diferentes formas de expresión 
artística expresando ideas e emocións a través de técnicas alternativas.

Aplicar a técnica de collage na elaboración de traballos propostos 

Plantexar textos ou obras de arte para interpretar artísticamente con diferentes 
técnicas de cor.

Utilizar materiais reciclados para producir obras novas cun sentido diferente para o 
que foran confeccionados. Collagraph,...

  Criterios de cualificación

– Os traballos presentados neste 3º trimestre serán calificados para contribuir a 
mellora da nota media obtida na 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, sempre que 
cumpran os criterios mínimos esixidos.

Se fora necesario, faráse unha proba test a través da plataforma google 
classroom dos contidos tratados na 1ª e 2ª avaliación.

       Método para impartir a materia 

– 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. 

     



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

 


