
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

EPVAB1.3.1.Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, 
liberdade,opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, linas,puntos, texturas, cores...) // CCL// 

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

Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico plásticas secas, 
húmidas e mixtas. A tempera, os lapis de grafito e de cor. A colaxe. 

PVAB1.7.1Utiliza con propiedade as técnicas gráfico plásticas coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade. // CCL// 

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas. //CSC// 

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

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulandoo, resgando, ou pregando creando 
texturas visuais e táctiles para crear composicións, 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 elaboración de obras de forma responsable 
co medio e aproveitando as súas calidades gráfico plásticas. //CSC// 

Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de xeito apropiado. 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando de xeito axeitado viñetas e lendas, globos, linas 
cineticase onomatopeas //CCL// 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

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

 

 Instrumentos: Traballos presentados vía telemática, en foto (formato JPG) ou arquivo PDF.  

Cualificación final 

Os traballos presentados neste 3º trimestre serán  cualificados  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, 
poderá recuperar entregando vía 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 estudados na 1ª e 2ª avaliación do curso. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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. 

 

 

Actividades de recuperación:  os alumnos/as que non superaron a 1ª e 2ª avaliación, 

tiñan que actividades baseadas en contidos do primeiro e segundo trimestre sobre 

trazados xeométricos básicos, polígonos regulares.  

Actividades de repaso e reforzo:  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 durante a 2ª Avaliación, 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.   

Actividades de ampliación: como é necesario avanzar nos contidos, durante no 3º 

trimestre o alumnado vai realizar actividades coa técnica do lapis grafito para  adquirir 

destreza no manexo de útiles. Ademais, estas actividades son necesarias xa que o 

alumnado adquire  novos coñecementos sobre o volume, e o claroscuro (é 

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

sombra e zonas de luz). 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, 

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

cómic.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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, os traballos dos alumnos/as 

durante a 3º trimestre serán valorados coa nota media dos exercicios realizados 

durante este período de Estado de Alarma para a mellora da nota media acadada na 

1ª e 2ª avaliación. 

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. 

Materiais e recursos 

Medios telemáticos de conexión vía telemática (internet, correo electrónico). 
Libro de texto SM, tutoriais de YOUTUBE (Arte Vivo y Divertido e Fine Art Academy), 
imaxes o fotografías para realizar actividades. 
Útiles de traballo: lapis grafito ou de cor, acuarelas, témperas, rotuladores. 
Soportes: láminas CANSON, block de Debuxo, folios. 
Para a realización dun colaxe o alumnado está empregando pegamento de barra ou 
cola, diferentes tipos de papeis (estampados, revistas, periódicos,…), cartulinas, 
papeis de cores, palillos, abalorios, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora emprega a web do instituto- Departamento de Debuxo e Espazo 
ABALAR  para informar ós alumnos/as das tarefas que tiñan que realizar durante o 
3º trimestre. As actividades se publican unha vez por semana ou cada 15 días. 

Publicidade  Web IES A Pontepedriña- Departamento de Debuxo. 


