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

Utilizar o  programa proposto de debuxo por ordenador para construir
pezas sinxelas no sistema de representación de axonometría ortogonal.

Utiliza as tecnoloxías de información e comunicación para a creación de
deseños xeométricos sinxelos.

Diferenciar e utilizar os distintos sistemas de representación gráfica,
recoñecendo a utilidade do debuxo de representación obxectiva no

ámbito das artes, a arquitectura, o deseño e a inxeniería.

Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e
seleccionando o sistema de representación mais axeitado.

Realizar composicións creativas individuais, que evidencien as distintas
capacidades expresivas da linguaxe plástica e visual, desenvolvendo a

creatividade e expresándoa preferentemente coa subxectividade da sua
linguaxe persoal ou empregando os códigos, terminoloxía e

procedementos da linguaxe visual e plástica, co fin de enriquecer as
suas posibilidades de comunicación.

Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os distintos
elementos da linguaxe plástica e visual.

Percibir e interpretar as imaxes e as formas do seu ámbito cultural
sendo sensible as súas calidades plásticas, estéticas e funcionais.

Observa e analiza os obxectos da sua contorna, na sua vertente estética
de funcionalidade e utilidade.

Diferenciar e utilizar os distintos sistemas de representación gráfica,
recoñecendo a utilidade do debuxo de representación obxectiva no

ámbito das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñería. 

Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de
vista mais axeitado.

Elixir os materiais e as técnicas mais axeitadas para elaborar unha
composición sobre a base duns obxectivos prefixados.

Coñece e elixe os materiais mais axeitados para a realización de
proxectos artísticos.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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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 –  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 
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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.  

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 garantía de non perder os 
seus traballos.

Materiais e recursos

- Google Classroom, Google Drive, Gmail, páx.web IES.
- páx.web educacionplastica.net, páx.museos, vídeos youtube
- Material do que dispón o alumnado: 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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