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INTRODUCIÓN.

Esta  programación  didáctica  intenta  responder,  no  contexto  dun  centro  educativo,   dun  alumnado
determinado,  e  desde  o equipo de profesores do Departamento de Debuxo do I.E.S.  Praia  Barraña,  ás
preguntas centrais do proceso educativo:  Qué, cómo e cando ensinar? e qué, cómo e cando  avaliar?
Estas  respostas,  relacionadas  entre  si,  axudarános  a  realizar  unha  proposta  coherente  de  proxecto
educativo  artístico  e  interdisciplinar,  que  nos  permitan  orientar  ao  alumnado  no  seu  proceso  de
aprendizaxe, desenvolvemento e madurez. 

CONTEXTUALIZACIÓN.

O  centro onde se contextualiza esta programación é un IES urbano de tamaño medio, cuns 417 alumnos e 41
profesores. Se temos en conta os últimos cursos escolares, podemos dicir que os grupos de alumnos son
bastante  homoxéneos,  ainda  que  con  algunas  diferencias  en  coñecementos  e  capacidades; pouco
problemáticos e bastante participativos na ESO e no Bacharelato de Ciencias, e con pouca iniciativa nos
grupos do Bacharelato de Artes, polo que hay que dar una respuesta educativa adecuada á diversidade do
alumnado. Por outro lado neste curso hai un número de alumnos máis ou menos equivalente con respecto ao
curso anterior, sobre todo nos grupos de bacharelato, prevendo problemas de espazo e modificacións á hora
de levar a cabo certas actividades programadas.

Neste centro impártese docencia nos niveis educativos de Educación Secundaria e de Bachillerato, nas tres
modalidades. (Ciencias, Humanidades e Artes).

Normalmente as AULAS dispostas para o Departamento de Debuxo son:

-Aula  Taller.  Equipada para  desenvolver  a  materia  de volumen de  1º  bach.  (Este  ano  o  taller  está non
operativo no momento de escribir esta programación, por intercambio do espazo coa biblioteca e comezar o
curso coas obras sen rematar)
-Aula de Debuxo. Onde se desenvolven normalmente as materias de Eucación Plástica, Visual e Audiovisual
1ª e 3º, Debuxo Artístico, Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas e en ocasións Debuxo Técnico.
- Aula de Imaxe para as materias de Cultura Audiovisual, Deseño e Debuxo Artístico de forma excepcional.
-  Aula de Informática, común a todos os departamentos, onde se desenrola a materia de Deseño e Cultura
Audiovisual complemendo á aula de Imaxe
- As materias de Debuxo Técnico utilízanse aulas comúns ao centro.
- A materia de Obradoiro de Teatro impártese no salón de actos.

Este ano seguimos co Escenario Covid e o uso dos espazos cínguese na medida do posible á lei, sendo que
na aula de Imaxe a situación de hacinamento é notable.

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO E REPARTO DE GRUPOS.

Prof. Pascual Vidal González( Xefe do Departamento de AAPP ):
EPVA 4º ESO (1 grupo, 3 horas), Deseño (1 grupo, 4 horas)  ,    Cult. Audiov. I (  1   grupo,   4   horas) e Cult. Audiov.  
II (1 grupo, 4 horas).   Total de horas lectivas: 1  5  

Prof. Francisco Blanco Alcaide: 
EPVA 1º ESO (2 grupos,  4 horas), Volume (1 grupo,  3 horas)  Deb. Artístico II  (1 grupos,  3 horas), Téc.
Expresión Grafico-plásticas (1 grupo, 3 horas), Obradoiro de Teatro (1 grupo, 2 horas).  
Total de horas lectivas: 15

Prof. Daniel Recamán Viéitez:
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EPVA 3º ESO (2 grupos, 4 horas), Debuxo Artístico I (2 grupos, 6 horas), Deb. Técnico I (1 grupo, 4 horas),
Deb. Técnico II (1 grupo, 4 horas). Total de horas lectivas: 18

O MARCO LEGAL no que se encadra esta programación é o seguinte:
- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013,
do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

-  Real  Decreto  1105/2014,  do 26 de  decembro,  polo  que  se establece  o  currículo  básico  da  Educación
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos
e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE
do 29). 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso das programacións didácticas de
Educación Primaria, Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9). 

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica
de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se
regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG do 29). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Tendo en conta a situación extraordinaria de perigo de contaxo durante esta pandemia o Departamento de 
Artes decidiu eliminar a práctica totalidade de actividades extraescolares.

As únicas excepcións salientables serían as seguintes:

1. Temos pendente continuar na elaboración do mosaico de azulexos que comezamos a realizar fai dous 
cursos e que se interrumpiu bruscamente polo confinamento, en colaboración coa empresa 
Suministros Lar de Cee.

2. Tamén deixamos aberta a posibilidade de realizar algunha colaboración co Centro Social de Boiro en 
forma de charlas ou visitas, sempre que a situación da pandemia o permita.

3. Teríamos tamén supeditada á pandemia a realización dunha exposición de traballos do alumnado de 
Artes, como se ven facendo dende fai moitos anos.

4. Pediusenos colaboración de cara ao proxecto Comenius do ano pasado, que estaría pendente de 
obtención.

5. Seguiremos coa elaboración de murais decorativos en función da evolución da pandemia.
6. Por último, deixamos aberta a posibilidade de sair ao exterior co alumnado para realizar diversas 

tarefas artísticas, como debuxar paisaxe do natural ou gravar contidos audiovisuais.

A temporalización de todas estas tarefas non pode ser concretada a priori.
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Este ano a directiva eliminou sen debate previo a semana temática para impoñer unha actividade similar que
terá como trasfondo os movemento migratorios humáns

PLAN LECTOR 

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei orgánica de educación e a Comunidade
Autónoma de Galicia sinalan para as etapas de ensino obrigatorio, os centros educativos deberán elaborar e
incluír nos seus proxectos educativos de centro, proxectos lectores que integren todas as actuacións do centro
destinadas ao fomento da lectura e da escritura e á adquisición das competencias básicas. O proxecto lector
de  centro  será  un  documento deseñado para  desenvolver  a  medio  prazo  en  que,  apartir  da  análise  do
contexto en materia de lectura, se articulen todas as intervencións que se van realizar no centro en relación
coa lectura, a escritura e as habilidades informativas, coa participación do profesorado das distintas áreas,
materias e ciclos, incorporando a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como recursos fundamentais para
a súa posta en marcha. O proxecto lector de centro será a referencia para a elaboración de programas ou
plans anuais de lectura, que se incluirán na programación xeral anual. O seu deseño e posta en marcha son
competencia de todo o equipo docente e estarán coordinados preferentemente pola persoa responsable da
biblioteca escolar. 

Empregaranse cun enfoque funcional as distintas tecnoloxías da comunicación e da información ao
alcance  do  alumnado,  para  incidir  en aspectos  específicos  destes  soportes  e  linguaxes de cara a  unha
utilización eficaz,  comprensiva e ética deles.  A formación da lectura comprensiva exixe, pola súa vez, un
traballo progresivo e continuado. Traballarase con todo tipo de textos:  literarios,  expositivos, xornalísticos,
publicitarios, gráficos ;en soporte impreso ou electrónico. Incidirase na identificación da finalidade da lectura e
na forma de axustar a lectura ao obxectivo en cada ocasión. Ensinaranse estratexias de comprensión lectora.

AVALIACIÓN DA LABOR DOCENTE E DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

ESCALA

Indicadores de logro do proceso de ensino 1 2 3 4
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás caracterís cas do alumnado. 
2. Conseguiuse crear un conflito cogni vo que favoreceu a aprendizaxe. 
3. Conseguiuse mo var para lograr a ac vidade intelectual e sica do alumnado. 
4. Conseguiuse a par cipación ac va de todo o alumnado. 
5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 
6. Adoptáronse as medidas organiza vas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 
7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 
8. Usáronse dis ntos instrumentos de avaliación. 
9. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 
10. Valorouse adecuadamente o traballo colabora vo do alumnado dentro do grupo. 

ESCALA

Indicadores de logro da práctica docente 1 2 3 4
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. 
3. Elabóranse ac vidades atendendo á diversidade. 
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. 
5. U lízanse dis ntas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. 
6. Combínase o traballo individual e en equipo. 
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura. 
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. 
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. 
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10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar. 
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. 
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significa vos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc. 
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e 
erros. 
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de toría e orientación. 
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas. 
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares. 
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación… 

ESCALA

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1 2 3 4
1. Adecuación do deseño das unidades didác cas, temas ou proxectos a par r dos 
elementos do currículo. 
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didác cas / temas / 
proxectos. 
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización 
previstas. 
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou 
proxectos. 
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 
9. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 
10. Adecuación dos materiais didác cos u lizados. 
11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 
proba. 
12. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos 
13. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación con nua: probas, 
traballos, etc. 
14. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.  
15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria 
16. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 
17. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 
18. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 
19. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 
20. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 
21. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 

DEPARTAMENTO DE 
ARTES PLÁSTICAS
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

1º ESO

CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE

Páxin
a

8 1. Introdución e contextualización
8 2. Obxectivos para o curso
9 3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento das competencias 

clave
17 4. Temporalización
17 5. Grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia
17 6. Procedementos e instrumentos de avaliación
19 7. Concrecións metodolóxicas que require a materia
19 8. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino
20 9. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado
20 10. Plan Xeral de Recuperación.
21 11. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes
21 12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 

resultados
21 13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso
23 14. Medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A Educación Plástica e Visual nace da necesidade de potenciar no alumno a capacidade de comprender os
estímulos visuais que recibe e expresarse, á vez, a través das súas propias mensaxes visuais.”
Na sociedade actual a cultura da imaxe, tan próxima ao alumno e cunha amplía diversidade e complexidade
visual, representa un poderoso centro de interese que a educación debe empregar no seu proveito. Así, a
área céntrase no mundo cotián de imaxes e feitos plásticos no que viven os alumnos e no que están os
obxectos de arquitectura, deseño gráfico, industrial e múltiples imaxes visuais transmitidas polos diferentes
medios  de  comunicación:  televisión,  cine,  vídeo,  foto,  infografía...  Na  aula  ábrese  un  campo  de  acción,
incluíndo calquera forma de comunicación visual, o que leva a traballar non só con medios tradicionais se non
tamén con novas tecnoloxías.
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O alumno debe coñecer a linguaxe gráfico- plástica coa fin de observar, analizar e reflexionar críticamente
sobre a realidade que o rodea, sendo consciente de que a imaxe non é a propia realidade se non un medio
que en ocasións contribúe a ampliar a información e noutras ofrece unha información sesgada. No primeiro
caso é importante recalcar as posibles conexións con outras áreas, tendo en conta que o uso de información
gráfica é habitual.
Tampouco  debemos  esquecer  a  relación  existente  entre  esta  área  e  o  mundo  da  arte;  propiciando  no
alumnado a capacidade de contemplar e entender o noso legado artístico e a habilidade para expresar ideas
e sentimentos, empregando os recursos e técnicas postos á súa disposición.

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

Da percepción de imaxes: “saber ver”

-  Percibir  e  interpretar  criticamente  as  imaxes  e  as  formas  do  entorno,  sendo  sensibles  as  cualidades
plásticas, estéticas e funcionais.
- Apreciar e recoñecer os diversos medios de comunicación visual e os elementos  que os caracterizan.
- Percibir e clasificar as cualidades estéticas e funcionais das imaxes e formas do entorno próximo.
- Comprender e establecer as relacións da linguaxe visual e plástica con outras linguaxes.
-  Apreciar  o  feito  artístico  como fonte  de goce estético  e como parte integrante  dun patrimonio  cultural,
contribuíndo activamente ó seu respeto, conservación e mellora.
-  Respetar  e  apreciar  outros  modos  de  expresión  visual  e  plástica  diferentes  do  propio  e  de  modos
dominantes no entorno, superando estereotipos e convencionalismos.
- Coñecer, respetar, valorar e disfrutar estéticamente das obras creadas polos artistas contemporáneos.

Da producción de imaxes: “saber facer”

- Recoñecer a necesidade de investigar con diversas técnicas gráfico-plásticas e  visuais para aumentar os
recursos expresivos.
- Coñecer as características específicas de cada un dos materiais plásticos para manexalos con soltura.
- Expresarse con actitude creativa empregando códigos e procedementos da linguaxe visual e plástica a fin de
enriquecer as posibilidades de comunicación.
- Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión de vivencias, sentimentos e
ideas.
- Planificar as fases do proceso de realización dunha obra en función dos objectivos a conseguir.
- Relacionarse con outras persoas para participar en actividades de grupo con  solidariedade e flexibilidade.
- Elaborar xuízos e criterios persoais, a partir da elaboración plástica.

3
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

As unidades didácticas desta materia estrutúrase en tres grandes bloques:
Bloque I : "Expresión plástica" composto polas unidades didácticas 1 “Elementos da linguaxe plástica”, 2 “A
forma”, 3 “A cor” e 4 “O volume”.
O Bloque II: "Comunicación audiovisual"  está composto polas unidades 5 “Percepción visual”, 6 “A linguaxe
plástica”, 7 “A comunicación visual” e 8 “A narración visual”.
Bloque III: "Debuxo técnico" composto polas unidades 9 “As formas xeométricas” e 10 “O debuxo técnico”.
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Bloque I. Expresión Plástica.     UNIDADE 1. Elementos da linguaxe plástica

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Elementos configurativos da 
imaxe: punto, liña e plano.
- O punto como elemento 
expresivo.
- A liña como elemento 
expresivo.
- A mancha como elemento 
expresivo.
- As manchas superpostas de 
cores.
- O plano como elemento  
construtor de volume.

  1.  Identificar os elementos 
configuradores da imaxe.

  1.1.  Identifica e valora a 
importancia dos elementos 
configuradores para a análise e
a produción de imaxes.

CCL

  2.  Experimentar con variacións de 
puntos, liñas e planos, realizando 
composicións que evidencien as súas 
capacidades expresivas para enriquecer 
as posibilidades de comunicación.

  2.1.  Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto de 
forma libre e espontánea, 
explorando distintas 
posibilidades.

 

CCL, CMCT, 
CD, CSIEE

  3.  Desenvolver e aplicar a imaxinación e 
a creatividade para enriquecer as súas 
creacións.

  3.1.  Aplica a imaxinación e a 
creatividade nas súas 
creacións. CCL, CSIEE

4.  Expresar emocións utilizando diferentes
recursos gráficos.

  4.1.  Experimenta con 
diferentes técnicas e recursos 
valorando as posibilidades 
expresivas dos elementos 
configuradores da imaxe para 
expresar sensacións e 
emocións.

CCL, CSC,
CSIEE, CCEC

Bloque I. Expresión Plástica.     UNIDADE 2. A forma.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Contorno, silueta e forma.
-  Tipos de formas.
-  Calidades da forma: A 
textura.
- A forma plástica: realista, 
figurativa e abstracta.
- O sombreado a lapis.
- Materiais de debuxo e 
pintura. Técnicas plásticas: 
secas, húmidas e mixtas.

  1.  Diferenciar entre textura táctil e textura
visual e crear ambas as dúas valorando a 
súa capacidade expresiva.

  1.1.  Crea texturas visuais e 
táctiles. CCL, CAA

  2.  Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de
grafito e de cor; colaxe.

  2.1.  Utiliza con propiedade as
técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao obxectivo da
actividade.

 

CCL

 2.2.  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

2.3.  Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e 
táctiles, para crear 
composicións, colaxes 
matéricas e figuras 
tridimensionais.

CCEC

2.4.  Crea co papel recortado 
CSC
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formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos.

2.5.  Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e 
achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración 
das actividades.

CSC

Bloque I. Expresión Plástica.     UNIDADE 3. A Cor.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Teoría da cor.
- A cor coma fenómeno físico e
visual. Mestura aditiva e 
mestura substractiva.
- Círculo cromático. Cores 
complementarias.
- As calidades da cor: o ton.
- A temperatura da cor.
-  Cor, simbolismo e emoción.

  1.  Distinguir as propiedades da cor luz e 
da cor pigmento e experimentar con cores 
primarias e secundarias..

  1.1.  Experimenta con cores 
primarias e secundarias 
empregando a síntese aditiva e
a subtractiva e as cores 
complementarias.

CCL, CMCT,
CAA

  2.  Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de
grafito e de cor; colaxe.

  2.1.  Utiliza con propiedade as
técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao obxectivo da
actividade.

 

CCL

 2.2.  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

2.5.  Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e 
achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración 
das actividades.

CSC

Bloque I. Expresión Plástica.     UNIDADE 4. O volume.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- A luz e o volume.
-  A representación do espazo.
-  A paisaxe como xénero 
artístico.
-  Variacións de luz e 
configuración do volume.
-  Luz e volume na historia da 
arte.
-  Tipos de sombras.
-  O claroscuro.

  1.  Analizar e interpretar imaxes referidas 
ao espazo, distinguindo os aspectos 
denotativo e connotativo.

  1.1. Recoñece códigos visuais
connotativos e denotativos nas 
representacións do espazo e 
do territorio.

CCL, CCEC

  1.2.  Realiza a lectura 
obxectiva e subxectiva de 
imaxes referidas ao espazo e 
ao territorio, identificando os 
elementos de significación 
narrativos e as ferramentas 
visuais utilizadas, sacando 
conclusións e interpretando o 
seu significado.

CCL, CCEC
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  2.  Comprender e analizar as distintas 
funcións dos espazos e como afectan na 
súa representación, construción ou 
intervención.

  2.1.  Analiza necesidades de 
intervención dos espazos. CCL, CMCT,

CSC, CSIEE

  2.2.  Crea espazos, efémeros 
ou non, axustándose a distintas
funcións e intencións.

CCL, CMCT,
CSC, CSIEE

  3.  Diferenciar e analizar os distintos 
elementos, incluíndo os tecnolóxicos, que 
interveñen en representación e deseño de 
espazos arquitectónicos.

  3.1.  Coñece e diferencia 
elementos arquitectónicos.

CCL, CD,
CCEC

  3.2.  Valora as achegas 
tecnolóxicas dixitais na 
representación e no deseño do 
espazo.

CCL, CD,
CCEC

 4.  Identificar e diferenciar as variacións 
da luz e os tipos de sombras, recoñecendo
a importancia da súa incidencia sobre os 
obxectos e no espazo para a súa 
percepción e representación.

  4.1.  Identifica e aplica luces e
sombras, recoñecendo as 
propiedades da luz e os tipos 
de sombras para crear 
sensacións espaciais e 
volumétricas, para destacar 
relevos e texturas.

CCL, CAA,
CSIEE, CCEC

  4.2.  Valora a importancia da 
luz como elemento construtor 
da imaxe, con valor simbólico e
expresivo, e aplícao nas súas 
creacións.

CCL, CAA,
CSIEE, CCEC

  5.  Apreciar e recoñecer as posibilidades 
expresivas do claroscuro para a 
representación do volume en diferentes 
linguaxes visuais.

 5.1.  Utiliza o claroscuro para 
crear a representación de 
volumes e de espazos.

CCL, CAA

 6.  Identificar e recoñecer a utilización da 
luz e do volume nos distintos estilos e 
tendencias na historia da arte valorando o 
patrimonio como fonte de aprendizaxe.

  6.1.  Identifica e recoñece a 
utilización da luz e o volume 
nos distintos estilos e 
tendencias na historia da arte, 
valorando o patrimonio como 
fonte de aprendizaxe.

CCL, CD,
CCEC

Bloque II. Comunicación Audiovisual.  UNIDADE 5. Percepción visual.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Percepción visual e 
coñecemento.
-  Teoría da Gestalt.
-  Patróns de percepción.
-  Ilusións da percepción.
-  Comunicación visual.
-  Elementos da comunicación.
-  Representación e 
interpretación.
-  Funcións das imaxes.
-  Manipulación e imaxe 
subliminal.

  1.  Identificar os elementos e factores que
interveñen no proceso de percepción de 
imaxes.

  1.1.  Realiza a lectura 
obxectiva dunha imaxe 
aplicando os coñecementos 
perceptivos.

CCL, CD, CEC

  2.  Recoñecer as leis visuais da Gestalt 
que posibilitan as ilusións ópticas e aplicar 
estas leis na elaboración de obras propias.

  2.1.  Identifica e clasifica 
ilusións ópticas analizando as 
causas polas que se producen.

CCL, CMCT,
CD, SIEP

  2.2  Deseña ilusións ópticas.
CCL, CMCT,

CD, SIEP

  3.  Recoñecer e debuxar diferentes graos 
de iconicidade en imaxes.

  3.1.  Diferencia entre imaxes 
figurativas e abstractas, 
recoñecendo distintos graos de
iconicidade.

CCL, CAA

  3.2.  Crea imaxes con 
distintos graos de iconicidade.

CCL, CAA
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  4.  Distinguir e crear distintos tipos de 
imaxes segundo a súa relación 
significante-significado.

  4.1.  Crea imaxes distinguindo
entre significante e significado. CCL, CAA

  5.  Diferenciar e analizar os distintos 
elementos que interveñen nun acto de 
comunicación.

  5.1.  Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en 
distintos actos de comunicación
visual.

CCL, CSEC,
CEC

  6.  Recoñecer as diferentes funcións da 
comunicación.

  6.1.  Distingue a función ou 
funcións que predominan en 
diferentes mensaxes visuais e 
audiovisuais.

CCL, CSEC,
CEC

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

  7.1.  Analiza unha imaxe, 
mediante unha lectura 
subxectiva, interpretando o seu
significado, sacando 
conclusións e reflexionando 
criticamente sobre ela.

CCL, CSEC,
CAA, SIEP

Bloque II. Comunicación Audiovisual.  UNIDADE 6. A linguaxe plástica.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Representar ou interpretar: 
do natural á abstracción.
-  Creatividade, imaxinación e 
fantasía.
-  Xesto espontáneo e 
emoción.
-  Tipografía e caligrama.

 1.  Recoñecer diferentes graos de 
iconicidade nas imaxes, diferenciando 
entre obras figurativas e abstractas.

1.1.  Crea imaxes figurativas e 
abstractas, diferenciándoas e 
comprendendo distintos graos 
de iconicidade.

CCL, CSC,
CCEC

  2.  Desenvolver e aplicar a imaxinación e 
a creatividade para enriquecer as súas 
creacións.

  2.1.  Aplica a imaxinación e a 
creatividade nas súas 
creacións.

CCL, CSIEE

 3.  Expresar emocións utilizando 
diferentes recursos gráficos.

3.1.  Experimenta con 
diferentes técnicas e recursos 
valorando as posibilidades 
expresivas dos elementos 
configuradores da imaxe para 
expresar sensacións e 
emocións.

CCL, CSC,
CSIEE, CCEC

Bloque II. Comunicación Audiovisual.  UNIDADE 7. A comunicación visual.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Sintaxe e composición 
visual.
-  O cartel como recurso.
-  A linguaxe publicitaria.
-  Publicidade e medios de 
comunicación.
-  Análise e crítica.
-  Consumo e 
responsabilidade.
-  Publicidade e arte. A historia 
do cartel.

  1.  Coñecer fundamentos de sintaxe 
visual, identificar esquemas compositivos e
aplicar os conceptos de tensión, equilibrio 
e peso visual.

  1.1.  Coñece os fundamentos 
e os elementos da sintaxe 
visual e aplícaos cunha 
intención comunicativa, 
seleccionando o formato, a 
orientación e o encadramento 
máis adecuados.

CCL, CAA

  1.2.  Analiza e aplica regras e 
esquemas compositivos 
atendendo aos conceptos de 
tensión, equilibrio e peso 
visual.

CCL, CAA
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  2.  Coñecer e aplicar métodos creativos e
distintas técnicas gráfico-plásticas a 
procesos de deseño gráfico e publicitario.

  2.1.  Crea produtos de deseño
gráfico e publicitario utilizando 
distintas técnicas e procesos 
creativos, valorándoos de 
modo reflexivo e crítico.

CCL, CMCT,
CD, CSIEE,

CSC

  2.2.  Experimenta con 
distintas técnicas valorando as 
posibilidades expresivas de 
cada unha delas.

CCL, CMCT,
CD, CSIEE,

CSC

  3.  Identificar os elementos e factores que
interveñen no proceso de comunicación e 
creación de imaxes, identificando 
significante e significado, recoñecendo os 
aspectos denotativo e connotativo.

  3.1.  Identifica e analiza os 
elementos que interveñen na 
comunicación visual e 
audiovisual, recoñecendo os 
aspectos denotativo e 
connotativo.

CCL, CSC,
CCEC

  3.2.  Realiza a lectura 
obxectiva e subxectiva dunha 
imaxe, distinguindo entre 
significante e significado.

CCL, CSC,
CCEC

  4.  Empregar diferentes graos de 
iconicidade, identificando e usando as 
figuras retóricas, tanto na linguaxe gráfica 
coma na publicitaria.

  4.1.  Comprende e utiliza a 
metáfora como recurso para 
deseñar mensaxes visuais, 
analizando narrativa e imaxe 
en relación coa mensaxe.

CCL, CD, CAA,
CSC, CCEC

  4.2.  Distingue e deseña 
símbolos e iconas.

CCL, CD, CAA,
CSC, CCEC

  5.  Recoñecer as diferentes funcións da 
comunicación para crear mensaxes con 
distinta intención.

  5.1.  Distingue diferentes 
funcións nas mensaxes visuais,
analizando estratexias e 
recursos de xeito crítico.

CCL, CSIEE

  5.2.  Deseña mensaxes 
visuais con diferentes funcións,
seguindo as distintas fases do 
proceso creativo de xeito 
eficaz.

CCL, CSIEE

  6.  Coñecer estratexias da linguaxe 
gráfica e publicitaria e utilizar de xeito 
adecuado diferentes recursos das 
linguaxes visuais e audiovisuais para crear
mensaxes eficaces.

  6.1.  Identifica os recursos 
visuais presentes en mensaxes
publicitarias visuais e 
audiovisuais.

CCL, CD,
CSIEE, CSC,

CCEC

  6.2.  Analiza e elabora 
elementos comunicativos 
propios da publicidade, como a 
identidade corporativa, o uso 
da tipografía ou Do cartel.

CCL, CD,
CSIEE, CSC,

CCEC

  7.  Mostrar unha actitude crítica e 
responsable ante as mensaxes 
publicitarias e as necesidades de consumo
xeradas por ela.

  7.1.  Analiza e proxecta 
produtos publicitarios con 
actitude crítica e responsable.

CCL, CD,
CSIEE, CSC,

CCEC

Bloque II. Comunicación Audiovisual.  UNIDADE 8. A narración visual.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A ilustración.
-  A narrativa gráfica.

  1.  Coñecer os fundamentos das distintas 
formas de narración visual e explorar as 
súas posibilidades expresivas, aplicándoas

  1.1.  Analiza e explora as 
posibilidades expresivas das 
narracións visuais para 

CCL, CD,
CCEC
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-  Elementos dunha historieta.
-  Debuxos animados.
-  Imaxe e narración no cine.
-  Cine, vídeo e televisión.
-  Xéneros.
-  Efectos especiais.
-  Planos e movementos de 
cámara.

en creacións propias. compartir experiencias e ideas.

  2.  Diferenciar e analizar as distintas 
funcións que interveñen nas linguaxes 
visual e audiovisual, analizando de xeito 
crítico a imaxe, a narrativa visual e 
audiovisual, situándoas no seu contexto 
histórico e sociocultural, e reflexionando 
sobre a relación da linguaxe coa mensaxe 
da obra.

  2.1.  Identifica e analiza 
diferentes funcións nas imaxes,
nas narrativas visuais e nas 
mensaxes audiovisuais.

CCL, CD, CSC

  2.2.  Analiza de xeito crítico as
mensaxes visuais e 
audiovisuais no seu contexto.

CCL, CD, CSC

  3.  Distinguir de xeito apropiado distintos 
niveis de iconicidade nas imaxes.

  3.1.  Comprende e emprega 
os diferentes niveis de 
iconicidade da imaxe gráfica, 
elaborando bosquexos, 
apuntamentos e debuxos 
esquemáticos, analíticos e 
miméticos.

CCL, CMCT,
CAA, CSIEE

  4.  Coñecer e aplicar recursos gráficos e 
técnicos propios de cada unha das formas 
de narrativa visual e audiovisual.

  4.1.  Identifica diferentes 
recursos gráficos e utilízaos ao 
deseñar mensaxes de 
linguaxes visuais e 
audiovisuais.

CCL, CMCT,
CD, CSIEE,

CCEC

  4.2.  Deseña narrativas 
gráficas utilizando de xeito 
adecuado viñetas e tarxetas, 
globos, liñas cinéticas e 
onomatopeas.

CCL, CMCT,
CD, CSIEE,

CCEC

  4.3.  Coñece e aplica recursos
técnicos en produtos 
audiovisuais, utilizando 
distintos tipos de planos, 
movementos de cámara e 
efectos especiais.

CCL, CMCT,
CD, CSIEE,

CCEC

  5.  Valorar a importancia do proceso 
creativo desde a idea inicial ata a 
execución definitiva, seguindo de xeito 
ordenado as distintas fases do proceso, 
avaliando de xeito crítico os resultados.

  5.1.  Coñece e utiliza distintas 
fases no proceso de creación.

CCL, CAA,
CSC

  5.2.  Reflexiona e avalía o 
proceso creativo propio e alleo 
desde a idea inicial ata a 
execución definitiva.

CCL, CAA,
CSC

  6.  Identificar e recoñecer diferentes 
estilos e tendencias nas linguaxes visuais 
e audiovisuais, valorando, respectando e 
gozando deste patrimonio artístico e 
cultural, modo vivencial e único de 
transmitir historias.

  6.1.  Diferencia distintos 
estilos e tendencias nas 
creacións de mensaxes visuais 
e audiovisuais.

CCL, CD,
CCEC

  6.2.  Valora e respecta, 
gozando da diversidade do 
patrimonio artístico e cultural.

CCL, CD,
CCEC

  7.  Comprender os fundamentos da 
narrativa visual e a linguaxe multimedia, 
valorando as achegas das tecnoloxías 
dixitais.

  7.1.  Elabora documentos e 
crea obras visuais e multimedia
empregando ferramentas 
dixitais de xeito adecuado.

CCL, CD, CAA,
CSIEE

Bloque III. Debuxo Técnico.   UNIDADE 9.  As formas xeométricas.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC
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-  Formas xeométricas, na 
natureza e na arte.
-  Elementos e lugares 
xeométricos.
-  Rectas e curvas.
-  Circunferencias, arcos e 
ángulos.
-  O simbolismo das formas.
-  Estruturas e redes.
-  Representación de corpos no
espazo.
-  Corpos xeométricos.
-  Sistemas de representación: 
sistemas diédrico, 
axonométrico e perspectiva 
cabaleira.

  1.  Observar e analizar a xeometría en 
liñas, formas e estruturas do ámbito natural
e cultural.

  1.1.  Observa e analiza liñas, 
formas e composicións visuais 
do medio natural e cultural, 
tomándoos como inspiración 
das súas propias creacións.

CCL, CMCT,
CCEC

  2.  Comprender os conceptos espaciais 
do punto, a liña e o plano, e coñecer 
elementos básicos de xeometría plana.

  2.1.  Traza distintos tipos de 
rectas, arcos e circunferencias 
analizando como se define un 
plano.

CCL, CMCT,
CD

  3.  Coñecer e definir lugares xeométricos 
e realizar operacións sinxelas.

  3.1.  Comprende o concepto 
de lugar xeométrico: 
paralelismo, 
perpendicularidade, 
circunferencia.

CCL, CMCT,
CD

  3.2.  Realiza operacións con 
segmentos e ángulos, trazando
a mediatriz dun segmento e a 
bisectriz dun ángulo.

CCL, CMCT,
CD

  4.  Identificar e aplicar en composicións 
propias a estrutura e a composición 
xeométrica presentes na natureza, 
recoñecendo o significado simbólico das 
formas.

  4.1.  Recoñece nos símbolos 
culturais patróns xeométricos e 
esquemas compositivos que 
analiza e aplica á 
representación gráfica do 
coñecemento.

CCL, CMCT,
CSC, CSIEE,

CCEC

  4.2.  Crea experimentando 
diferentes composicións 
estruturadas xeometricamente 
con significados simbólicos que
poden ter aplicacións ao 
deseño téxtil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo.

CCL, CMCT,
CSC, CSIEE,

CCEC

5.  Experimentar variacións cos planos 
comprendendo a partir diso o concepto de 
volume no espazo.

5.1.  Analiza e crea 
composicións volumétricas a 
partir do plano.

CCL, CMCT,
CAA

6.  Coñecer corpos xeométricos e o seu 
desenvolvemento practicando procesos de
construción de volumes sinxelos baseados
en polígonos.

6.1.  Coñece e clasifica corpos 
xeométricos recoñecendo as 
formas poligonais de base das 
figuras.

CCL, CMCT,
CD, CCEC

 6.2.  Coñece o 
desenvolvemento de corpos 
xeométricos sinxelos 
aplicándoo na construción de 
figuras tridimensionais e no 
deseño de embalaxes.

CCL, CMCT,
CD, CCEC

Bloque III. Debuxo Técnico.   UNIDADE 10. O Debuxo Técnico.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Instrumentos de debuxo 
técnico e normalización.
-  Operacións sinxelas con 
segmentos, arcos e ángulos.
-  Clasificación e construción 
de polígonos (de 3 a 5 lados) e
polígonos estrelados.

    2.  Desenvolver destrezas para 
representar exercitando o uso de 
instrumentos de debuxo técnico e 
valorando a necesidade de normalización.

   2.1.  Utiliza o xogo de regras 
e o compás con suficiente 
precisión. CCL, CMCT

  5.  Recoñecer e construír figuras 
xeométricas planas coñecendo os seus 
elementos e as súas propiedades 
xeométricas.

  5.1.  Clasifica polígonos de 3 
a 5 lados, identificando os seus
elementos e diferenciando se é
regular ou irregular.

CCL, CMCT,
CD
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-  Enlaces e tanxencias.   5.2.  Constrúe distintos 
triángulos coñecendo algúns 
dos seus datos.

CCL, CMCT,
CD

  5.3.  Constrúe cuadriláteros e 
paralelogramos coñecendo 
algúns dos seus datos.

CCL, CMCT,
CD

  5.4.  Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata 6 
lados inscritos nunha 
circunferencia e coñecendo o 
lado.

CCL, CMCT,
CD

  6.  Comprender as condicións dos 
centros e as rectas tanxentes en enlaces e
tanxencias.

  6.1.  Executa correctamente 
tanxencias entre 
circunferencias e con rectas.

CCL, CMCT,
CD

  7.  Estudar os movementos de translación
e de rotación das formas no plano, 
recoñecendo a simetría, e aplicándoos á 
representación e ao deseño de imaxes.

  7.1.  Executa deseños 
aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos.

CCL, CMCT,
CD

  8.  Identificar e aplicar en composicións 
propias a estrutura e a composición 
xeométrica presentes na natureza, 
recoñecendo o significado simbólico das 
formas.

  8.1.  Recoñece nos símbolos 
culturais patróns xeométricos e 
esquemas compositivos que 
analiza e aplica á 
representación gráfica do 
coñecemento.

CCL, CMCT,
CSC, CSIEE,

CCEC

  8.2.  Crea experimentando 
diferentes composicións 
estruturadas xeometricamente 
con significados simbólicos que
poden ter aplicacións ao 
deseño téxtil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo.

CCL, CMCT,
CSC, CSIEE,

CCEC

4 TEMPORALIZACIÓN

Cada un dos bloque temáticos desenrolarase ó longo de cada un dos trimestres do curso.

Trimestre Bloque Unidades

1º trimestre Bloque I "Expresión plástica"

1  “Elementos da linguaxe plástica”
2  “A forma”
3  “A cor” 
4  “O volume”

2º trimestre Bloque II "Comunicación audiovisual"

5  “Percepción visual”
6  “A linguaxe plástica”
7  “A comunicación visual” 
8  “A narración visual”.

3º trimestre Bloque III "Debuxo técnico"
9  “As formas xeométricas” 
10 “O debuxo técnico”.

5 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA
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ESTÁNDARES BÁSICOS IMPRESCINDIBLES ESTÁNDARES BÁSICOS NON IMPRESCINDIBLES

- Identifica e valora a importancia dos elementos 
configuradores para a análise e a produción de imaxes.

- Experimenta co valor expresivo da liña e o punto de forma 
libre e espontánea, explorando distintas posibilidades.

- Diferencia entre imaxes figurativas e abstractas, 
recoñecendo distintos graos de iconicidade.

- Crea imaxes con distintos graos de iconicidade.

-  Aplica a imaxinación e a creatividade nas súas creacións.

-  Experimenta con cores primarias e secundarias 
empregando a síntese aditiva e a subtractiva e as cores 
complementarias.

-  Experimenta con distintas técnicas valorando as 
posibilidades expresivas de cada unha delas.

-  Crea texturas visuais e táctiles.

-  Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 
actividade.

-  Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos.

-  Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades.

-  Aplica a imaxinación e a creatividade nas súas creacións.

-  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.

-  Experimenta con diferentes técnicas e recursos valorando 
as posibilidades expresivas dos elementos configuradores da 
imaxe para expresar sensacións e emocións.

-  Analiza e explora as posibilidades expresivas das 
narracións visuais para compartir experiencias e ideas.

-  Analiza de xeito crítico as mensaxes visuais e audiovisuais 
no seu contexto.

-  Comprende o concepto de lugar xeométrico: paralelismo, 
perpendicularidade, circunferencia.

-  Realiza operacións con segmentos e ángulos, trazando a 
mediatriz dun segmento e a bisectriz dun ángulo.

-  Utiliza o xogo de regras e o compás con suficiente 
precisión.

-  Clasifica polígonos de 3 a 5 lados, identificando os seus 
elementos e diferenciando se é regular ou irregular.

-  Constrúe distintos triángulos coñecendo algúns dos seus 

-  Identifica e clasifica ilusións ópticas analizando as causas polas 
que se producen.

- Deseña ilusións ópticas.  

 
-  Crea imaxes distinguindo entre significante e significado.

-  Crea produtos de deseño gráfico e publicitario utilizando 
distintas técnicas e procesos creativos, valorándoos de modo 
reflexivo e crítico.

-  Analiza e proxecta produtos publicitarios con actitude crítica e 
responsable.

-  Recoñece nos símbolos culturais patróns xeométricos e 
esquemas compositivos que analiza e aplica á representación 
gráfica do coñecemento.

-  Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais.

-  Crea experimentando diferentes composicións estruturadas 
xeometricamente con significados simbólicos que poden ter 
aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, arquitectónico ou 
decorativo.

-  Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe aplicando os 
coñecementos perceptivos.

-  Crea imaxes distinguindo entre significante e significado.

-  Distingue diferentes funcións nas mensaxes visuais, analizando 
estratexias e recursos de xeito crítico.

-  Deseña mensaxes visuais con diferentes funcións, seguindo as 
distintas fases do proceso creativo de xeito eficaz.

-  Identifica e analiza diferentes funcións nas imaxes, nas 
narrativas visuais e nas mensaxes audiovisuais.

-  Observa e analiza liñas, formas e composicións visuais do 
medio natural e cultural, tomándoos como inspiración das súas 
propias creacións.

-  Traza distintos tipos de rectas, arcos e circunferencias 
analizando como se define un plano.

-  Executa correctamente tanxencias entre circunferencias e con 
rectas.

-  Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de 
módulos.

- Recoñece códigos visuais connotativos e denotativos nas 
representacións do espazo e do territorio.

-  Realiza a lectura obxectiva e subxectiva de imaxes referidas ao 
espazo e ao territorio, identificando os elementos de significación 
narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, sacando 
conclusións e interpretando o seu significado.

-  Crea espazos, efémeros ou non, axustándose a distintas 
funcións e intencións.
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datos.

-  Constrúe cuadriláteros e paralelogramos coñecendo algúns 
dos seus datos

-  Coñece e clasifica corpos xeométricos recoñecendo as 
formas poligonais de base das figuras.

-  Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 6 lados 
inscritos nunha circunferencia e coñecendo o lado.

-  Analiza necesidades de intervención dos espazos.

-  Coñece e diferencia elementos arquitectónicos.

-  Valora as achegas tecnolóxicas dixitais na representación e
no deseño do espazo.

-  Identifica e aplica luces e sombras, recoñecendo as 
propiedades da luz e os tipos de sombras para crear 
sensacións espaciais e volumétricas, para destacar relevos e 
texturas.

-  Valora a importancia da luz como elemento construtor da 
imaxe, con valor simbólico e expresivo, e aplícao nas súas 
creacións.

-  Utiliza o claroscuro para crear a representación de volumes 
e de espazos.

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A materia enténdese fundamentalmente práctica, polo tanto os procedementos e instrumentos de avaliación
basearanse  por  unha  banda nos  coñecementos  do  alumno sobre os  temas tratados  e  doutra  banda na
realización dos exercicios expostos sobre o mesmo tema.

Este curso poden darse dous escenarios posibles para a avaliación: Presencial e Non presencial.

Presencial:

No caso de que o curso se desenrole de xeito presencial, o procedemento fundamental será a observación
directa. A observación é útil para avaliar o proceso en si de ensino, e orientar ao alumnado na súa actividade
práctica  na aula,  nas pautas á hora de manexar  os útiles  de debuxo,  as técnicas e  materiais  ou outras
observacións que poidan ser beneficiosas para os procesos de creación e a adquisición de competencias. 
A observación permite determinar, de igual modo, cal é o grao de participación do alumno como a súa actitude
positiva ou negativa en clase. 
As actividades en clase e o nivel de participación contribúen ao logro duns resultados óptimos na avaliación
global e cualificación final. 

O caderno de debuxo e é esencial á hora de avaliar o esforzo persoal do alumnado. A este advírteselle, antes
e durante o curso, da importancia do caderno na avaliación, da súa consideración como o reflexo do seu
esforzo  diario  na  aula,  polo  que  debe  ter  presente  que  o  grao  de  claridade  e  limpeza  na  devandita
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presentación son factores esenciais a avaliar. 
Tamén se realizarán probas de execución, text e análise de documentos gráficos.

Os instrumentos para a avaliación serán: O caderno de clase, Lista de control , Lista de verificación , Rúbricas 
e Fichas de recollida de información. 

Non Presencial:

No caso de que o curso se desenrole de xeito non presencial, o procedemento de avaliación realizarase a
través da recollida de rexistros dixitais dos diferentes exercicios gráficos e escritos que se propoñan na aula
Virtual  do centro, a través de correo electrónico ou das diferentes plataformas telemáticas que se acorde
utilizar en cada caso.

Os instrumentos para a avaliación serán os mesmos que no caso presencial: O caderno de clase, Lista de
control , Lista de verificación , Rúbricas e Fichas de recollida de información. 

7 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

Nunha  primeira  fase,  o/a  profesor/a  presenta  a  actividade  que  se  vai  desenvolver.  Expón  os  contidos
conceptuais,  utilizando  na medida do posible diferentes recursos didácticos,  e intentando aproximar ditos
conceptos á realidade do alumnado. Posteriormente explica o proceso que se vai a seguir, obxectivos que se
pretenden acadar e os criterios de avaliación que se van a empregar á hora da avaliación e calificación.
O alumnado aporta o material preciso para comenzar a actividade, xa que foi avisado con anterioridade do
que iba a precisar en esa sesión.
Desenvólvese a mesma, de xeito individual, en tanto a situación sanitaria non permita o traballo en ocasións
en pequenos grupos. 
O/a profesor/a orienta e apoia ao alumnado que o precise.
Finalizada a mesma, procederase a entrega e posterior corrección do exercicio.
Unha vez finalizada, coméntase co alumnado o resultado, para ver o que saiu ben e o que é susceptible de
mellorarse.

8 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

O Material e recursos aportados polo departamento e o centro para o desenrolo das clases é:
Proxector,  ordenador,  pizarra dixital,  pizarra  tradicional,  apuntes de referencia sobre contidos,  láminas de
exercicios  feitos  na  aula  e  adicionais,  material  didáctico  de  consulta  analóxica  e  dixital  (bibliografías,
audiovisuais, webs...), ferramentas de debuxo e material funxible variado.

Así mesmo, utilizarase a Aula Virtual  do centro onde se irán publicando todos os contidos, presentacións,
actividades e material didáctico para que, chegado o caso de que o alumnado ou parte se vexa na necesidade
de levar  a cabo unha formación non presencial. Para isto tamén se traballaría cas diferentes ferramentas
online de Gsuite, as plataformas de vídeo Youtube e Vimeo e diferentes páxinas e webblogs.
A comunicación co alumnado realizarase preferentemente a través do correo electónico corporativo do centro.

9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

A avaliación e cualificación do alumnado realizarase entorno a dous aspectos:

1. AS LÁMINAS e outros exercicios con carácter práctico e/ou de investigación, que serán realizados nunha
ou varias sesións dependendo da natureza dos mesmos. As calificacións obtidas neste bloque suporán o 80%
da nota final.
Será condición indispensable para aprobar a presentación da totalidade de láminas ou traballos de carácter
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práctico sinalados polo profesor en clase. 
Para o cálculo numérico das cualificacións nos traballos prácticos atenderase aos seguintes criterios: 
- Actitude e participación en clase (10%): a actitude do alumnado ante a materia e na planificación do proceso
de creación dun traballo individual ou grupal, o seu nivel participativo dentro do grupo e a solidaridade e axuda
prestada aos seus compañeros/as. 
- Puntualidade nas entregas (10%): Para obtener calificación positiva neste apartado os traballos deben ser
presentados correctamente dentro dos prazos establecidos.
-  Coidado do material  (10%):  Utilización  e  conservación axeitada  dos materiais  propios,  da aula  e   dos
compañeiros.
- Esforzo e traballo (10%): Valoración das dificultades superadas.
- Calidade técnica (10%): Utilización axeitada dos recursos específicos que se desenrolan ao longo do curso
sobre os procesos concretos de cada técnica.
-  Proceso  para  obter  os  resultados  dos  exercicios  (10%):  Corrección  nos  procedementos  e  operacións
realizadas durante o exercicio.
-  Resultados  dos  exercicios  propostos  na  práctica  (10%):  Corrección  no  resultado  do  exercicio  e/ou
adecuación aos obxectivos propostos.
- Limpeza, (10%): limpeza no proceso e no resultado final.
-  Xuizo crítico e intencionalidade (20%):  Capacidade de realizar unha análise  razoada da tarefa,  reunir  e
relacionar a información necesaria para o exercicio.
O  profesor  indicará,  antes  do  comezo  do  exercicio,  cales  son  os  puntos  fortes  a  tratar  no  mesmo.  A
consecución por parte do alumnado destes obxectivos será o seguinte punto importante a avaliar.

2. A ACTITUDE ante a materia así como hacia os compañeiros e o comportamento dentro da aula (atención,
participación,  respeto  ós  materiais,  entrega  de  traballos  nos  prazos  indicados  así  como  realización  dos
mesmos  na aula, traer o material da asignatura e coidalo convenientemente, etc.) A valoración deste apartado
suporá un 20 % da nota final dos trimestres e da avaliación ordinaria final.  O instrumento para evaluar este
aspecto será o da observación diaria por parte do profesor e o rexistro no seu caderno das incidencias que
puidera haber. 

Enténdese que a materia para este curso está superada se o/a alumno/a obtén una cualificación de 5 ou máis.
É imprescindible para obter esta cualificación: a realización dos exercicios propostos, a asistencia regular a
clase -salvo faltas xustificadas- e  a aportación e  uso axeitado dos materiais. 

PARCIAIS.

Das tres avaliacións  parciais  (1ª,  2ª  e 3ª)  que se realizarán ao longo do curso obterase unha  nota final
resultado da media aritmética destas avaliacións. No caso de ter unha nota igual ou superior a 5 en cada un
dos parciais, o alumnado terá a materia superada e a cualificación obterase da media aritmética das tres
avaliacións.  En caso de ter suspenso algún dos parciais, o alumnado deberá recuperalo mediante o  Plan
xeral de recuperación.

10 PLAN XERAL DE RECUPERACIÓN

Este  plan  está  orientado  ao  alumnado  que  non  acadou  a  cualificación  mínima en  algún  dos  parciais  e
desenvolverase dende a avaliación do 3º parcial ata a avaliación final.

Cando  un/unha  alumno/a  obteña  unha  nota  trimestral  inferior  a  5  nalgunha  das  avaliacinós  parciais,
estableceranse  medidas  de  recuperación  en  relación  cos  obxectivos  non  acadados,  según  os  criterios
establecidos na programación e seguindo as indicacións do profesor para as actividades programadas a tal
fin:  realización  de  exercicios  concretos  e  repetición  de  actividades  ou  elaboración  de  outras  novas  con
carácter de reforzo. A nota final dependerá da correcta realización destas actividades de reforzo.
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Mentres se desenrole o Plan xeral de recuperación, o alumnado que ao remate do 3º parcial teña a materia
superada, está obrigado a asistir a clase e realizará actividades de repaso e/ou ampliación dos contidos da
materia. Estas actividades darán a posibilidade de subir a nota. A subida desta nota media non poderá superar
un punto. Esta nota obterase da media aritmética das actividades propostas ao alumnado.

11
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.

No presente curso non se dan casos de alumnado ca materia de EPVA de 1º ESO pendente.

12
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

As  primeiras  semanas  de  clase  adicaranse  a  recoller  a  información  relevante  da  materia  mediante  a

observación directa na aula con un text inicial teórico práctico e unha serie de actividades dirixidas a avaliar o

nivel de destreza cos diferentes elementos gráfico-plásticos e a valorar o coñecemento de contidos básicos da

materia (cor, forma, textura, xeometría básica...) para poder obter unha avaliación que determine.

- Dificultades de aprendizaxe (ningunha, moitas, poucas)
- Grao de desenvolvemento dos coñecementos previos (alto, medio, baixo...)
- Actitude e motivación (positiva, negativa, normal..)
- Estratexias de traballo na aula (normal,moita, pouca, problemas de concentración...)
- Aspectos do comportamento.
- Integración no grupo.
- Aspectos sociofamiliares (desatención/desamparofamiliar, dificultades económicas...)
- Outros: asistencia a clase, puntualidade, posesión e coidado do material...

No caso  de detectar algún problema importante propoñerase algunha das medidas de atención á diversidade 
(reforzo educativo ordinario, adaptación curricular significativa...) 
E informarase ao titor/a do/a alumno/a así como  ao departamento de Orientación do centro.

13
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

O ensino artístico debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno para apreciar o
propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a desenvolverse
noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 
Tentarase focalizar o traballo en catro valores, que consideramos fundamentais nesta etapa educativa. Son os

seguintes: 

1. Respecto

- A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.

- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos. 
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- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.

- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.

- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, evitar a extinción de especies.

2. Responsabilidade

- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.

- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. 

- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.

- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos.

- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.

3. Xustiza

- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da

violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por

calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

- Dereito á alimentación.

- Dereito á saúde.

- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos

os ámbitos da vida persoal, familiar e social.

- Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo

político,  a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia terrorista, a

pluralidade,  o  respecto  ao  Estado  de  dereito,  o  respecto  e  consideración  ás  vítimas  do  terrorismo  e  a

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

4. Solidariedade

- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas.

- Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.

- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.

- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.

- Coas vítimas de conflitos armados.

- Coas vítimas de desastres naturais.

Outro elemento transversal  de  carácter  instrumental  de particular  interese nesta  etapa educativa  é  o  da

comunicación audiovisual e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). As TIC están cada

vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá, e supoñen un valioso auxiliar para o
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ensino que pode enriquecer a metodoloxía didáctica. Desde esta realidade, consideramos imprescindible a

súa  incorporación  nas  aulas  de  Educación  Secundaria  como  ferramenta  que  axudará  a  desenvolver  no

alumnado diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos

soportes, unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como

elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

Con carácter xeral, potenciaranse actividades nas que haxa que realizar unha lectura e comprensión crítica

dos medios de comunicación (televisión, cinema, vídeo, radio, fotografía, materiais impresos ou en formato

dixital, etc.), nas que prevaleza o desenvolvemento do pensamento crítico e a capacidade creativa a través da

análise e a produción de materiais audiovisuais.

14 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para o alumnado que presente dificultades á hora de alcanzar os obxectivos marcados no curso según os
criterios de avaliación establecidos poderáselles aplicar  unha serie  de medidas para reforzar  e axudar a
conquerilos:

TESTS DE RECUPERACIÓN. Os alumnos que nos tests non conqueriron a calificación de 5, e depois de
revisiar e comentar os erros que tiveron, terán a posibilidades de repetilo test.

REVISIÓN INDIVIDUALIZADA DAS LÁMINAS. En cada lámina indicaránse os erros cometidos para evitar
que aparezan nas seguintes, e se fose necesario o alumno deberá repetila.

ACTIVIDADES DE REFORZO. Consisten nunha serie de láminas deseñadas para traballar dunha maneira
mais estructurada e disgregada os contidos propios das unidades nas que están incluídas. Utilizaranse sobre
todo dentro das adaptacións no significativas.

ACTIVIDADES  DE  AMPLIACIÓN.  Son  actividades  de  dificultade  maior  que  serán  aplicadas  a  aqueles
alumnos que así o precisen.

ADAPTACIÓN  NON  SIGNIFICATIVA.  Esta  adaptación  será  aplicada  só  ós  alumnos  que  presenten
dificultades de aprendizaxe importantes, sen que supoña un cambio sustancial no deseño da programación.
Esta  adaptación será aplicada previa  consulta  co resto  do  equipo  educativo  do alumno,  e  se o  alumno
presenta unha actitude cara a  asignatura positiva  e  de esforzo.  A  adpatación consistirá  básicamente  en
traballar,  sobretodo  a  base  de  repetir,  as  actividades  máis  básicas  de  cada  unidade  ou  de  utilizar  as
actividades de reforzo descritas arriba, co fin de conquerir a calificación de 5. É esencialmente unha cuestión
de tempo e dun ritmo máis lento con respecto ao ritmo normal da clase, centrándonos só nas láminas máis
básicas de cada unidade.Os tests poderán ter un deseño axeitado a adaptación feita e ó ritmo levado polo
alumno ó que se lle aplica esta adaptación.

CASO POSIBLE MEDIDA

Alumnado con dificultades de comprensión •Sentar cun compañeiro con destrezas na materia. 
•Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros. 
•Flexibilizar criterios de corrección.
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo 
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os de dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega dos 
mesmos  a espensas de no facer algún dos traballos 
programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de 
acadar o grao mínimo

Alumnado fortemente desmotivado •Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na 
sesión seguinte. 
•Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.

Alumnado co Síndrome de Asperger. 

Alumnado con síndromes do espectro autista. 

Alumnado TDHA 
(Sempre que presente diagnóstico médico). 

•Ubicar na 1ª fila. 
•Supervisar que ten o material e realiza os exercicios. 
•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á 
familia. 
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas 
sobre o explicado e a actividade a realizar. 
•Dar máis tempo para resolver tarefas. 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros. 
•Flexibilizar criterios de corrección 

Alumnado inmigrante con descoñecemento do 
idioma 

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no seu
contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as explicacións 
que o requiran. 
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás 
veces os propios alumnos/as traducen palabras clave ao inglés 
ou francés. 
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais. 
•Flexibilizar criterios de corrección. 

Alumnado con problemas de psicomotricidade fina 
ou conflitos de visión espacial 

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións. 
•Nos exercicios máis complexos de emprego de escuadro, 
cartabón e compás, ofrecer tarefas sinxelas. 
•Nas tarefas de visualización e representación de pezas, 
propoñer figuras sinxelas. 
•Flexibilizar criterios de corrección 

Alumnado altamente motivado •Encargar tarefas de supervisión a compañeiros. 
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda. 
•Entregar propostas de exercicios de ampliación 

Alumnado altamente capacitado •Facer propostas de exercicios máis creativos. 
•Entregar actividades máis complexas 
•Ampliar información teórica dos contidos 
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase. 
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda. 

Alumnado con problemáticas emocionales •Analizar a problemática coa titoría e con orientación. 
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos. 

No caso de producirse unha formación non presencial terase especial coidado en que o alumnado que non
dispoña dunha conectividade que lle permita un seguimento das clases, non se vexa perxudicado. Para isto
analizaranse os diferentes casos e adaptaranse as actividades ás circunstancias particulares de cada caso.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
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3º ESO

CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE

Páxin
a
27 1. Introdución e contextualización.
27 2. Obxectivos para o curso.
27 3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento 

das competencias clave.
30 4. Concreción dos estándares de aprendizaxe. Grao mínimo de consecución. Temporalización.
38 5. Procedementos e instrumentos de avaliación.
38 6. Concrecións metodolóxicas que require a materia.
40 7. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino.
40 8. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
41 9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.
41 10. Plan de reforzo.
41 11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 

como consecuencia dos resultados.
41 12. Medidas de atención á diversidade.

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O presente curso o iniciamos nunha situación extraordinaria de crise sanitaria agravada por una serie de
circunstancias e actuacións que foron producindo grande desorientación e incertidume, e que están a provocar
que o deseño inicial  da programación didáctica  teña un factor  importante de improvisación e de falta de
concrección. Á falta de saber con que aulas, ferramentas e equipamentos contamos, sobre todo tecnolóxicos,
como irá reaccionado o alumnado, como se irá axustando toda a organización do centro a medida que se vaia
iniciando o curso, posiblemente provocará cambios significativos nalgúns aspecto da programación.

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

1. Desenvolver a capacidade de observación como medio para comprender as estructuras formais que nos 
rodean, recoñecendo as distintas manifestacións da linguaxe visual nas imaxes.
2. Comprender que a arte é unha forma de linguaxe e como tal engloba unha comunicación que é preciso 
percibir e transmitir. Apreciar o feito artístico como fonte de goce estético e como parte integrante do 
patrimonio cultural, contribuíndo ao respecto e conservación das obras artísticas.
3. Expresarse con actitude creativa, valorando as señas individuais e a orixinalidade, empregando a 
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terminología e procedementos da linguaxe visual e plástica; valorando a súa importancia como medio de 
expresión e comunicación de vivencias, sentimentos e ideas.
4.  Inculcar unha metodología de traballo correcta e lóxica á hora de planificar a realización dunha obra.
5. Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación con diversas técnicas plásticas e visuais, 
valorando o esforzo de superación e desenrolando a curiosidade e o espírito analítico.
6. Identificar e construir polígonos regulares a partir do lado de maneira precisa.
7. Entender os diferentes grados de iconicidade da imaxe, as estructuras básicas e xeométricas que as 
definen como tales.
8. Recoñecer a presenza de estructuras modulares no entorno, entender as súa composición básica, e como 
se poden crear estructuras básicas a partir das transformacións dos módulos que as componen.
9. Coñecer os conceptos fundamentais no debuxo técnico e o rigor nos traballos de normalización. 
Representar figuras xeométricas simples en perspectiva isométrica e cabaleira.
10. Apreciar os valores plásticos da luz nas imaxes e relacionalos coa cor e o volumen a través do claroscuro.
11. Saber analizar diferentes aspectos da imaxe para descubrir os significados e función da mesma. Utilizar 
diferentes recursos visuais para obter imaxes cunha función publicitaria, valorando así as posibilidades 
expresivas da imaxe, entendéndoa como un medio de comunicación.
12. Descubrir os fundamentos da imaxe en movemento e as súas posibildades expresivas.

3
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Competencia Perfil competencia Estándares de aprendizaxe
1.COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
(CCL)

● Fala e escribe con propiedade 
empregando a linguaxe particular da 
materia.
● Le entoando, vocalizando e facendo 
as pausas pertinentes.
● Comprende o que le e expresa 
claramente as ideas.
● Escribe sen erros sintácticos nin 
ortográficos.
● Crea e analiza mensaxes con códigos
técnicos, científicos e artísticos.
● Rexeita expresións de carácter 
discriminatorio (sexista, xenófobo…).

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade.
EPVAB2.4.1. Distingue significante e 
significado nun signo visual.
EPVAB2.5.1. Realiza a lectura 
obxectiva dunha imaxe identificando,
clasificando e describindo os seus 
elementos.
EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos 
e puntos de vista nunha fotografía.
EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e audiovisuais
con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as fases do
proceso (guión técnico, storyboard, 
realización, etc.), e valora de xeito 
crítico os resultados. EPVAB2.9.1. 
Deseña unha mensaxe publicitaria 
utilizando recursos visuais como as 
figuras retóricas.
EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou 
por escrito os exemplos máis comúns 
de lugares xeométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos, paralelos, etc.).

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 

● Comprende os conceptos xeométricos.
● Aplica con precisión o código do 
debuxo técnico.
● Analiza e representa obxectiva e 

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata cinco lados, 
coñecendo o lado.
EPVAB3.4.1. Resolve correctamente
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CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
(CMCCT).

razoadamente formas bi e 
tridimensionais.
● Valora a estética do debuxo técnico e 
presenta os traballos de maneira 
ordeada, limpa, clara e organizada.

os casos de tanxencia entre 
circunferencias,
utilizando adecuadamente
as ferramentas. EPVAB3.7.1. Constrúe 
correctamente espirais de dous, tres, 
catro e cinco centros.
EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as
vistas principais de volumes frecuentes,
identificando as tres proxeccións dos 
seus vértices e as súas arestas.
EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva
cabaleira de prismas e cilindros 
simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos.

3.  COMPETENCIA
DIXITAL (CD).

● Coñece os elementos da comunicación
visual. Analiza criticamente os diferentes 
tipos de imaxes en función da súa 
mensaxe.
● Manexa aplicacións e programas de 
creación de imaxes e retoque fotográfico
●. Manexa ferramentas para compartir 
arquivos de diferente formato.
● Emprega a rede para ampliar 
coñecementos e contidos explicados na 
clase.

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación 
con medios dixitais e/ou analóxicos.

4. APRENDER A 
APRENDER (CAA).

● É consciente das súas capacidades.
● Admite as correccións do profesorado 
como contribución á mellora da súa 
aprendizaxe.
● Aprende dos erros e intenta superarse.
● Planifica o traballo dende os 
bosquexos iniciais ata a solución final e a
presentación da mesma.
● Ten sempre dispoñible o seu material e
en boas condicións.
● Relaciona cuestións transversais das 
materias e intenta aplicar cada novo 
coñecemento.

EPVAB1.1.1. Crea composicións 
aplicando procesos creativos sinxelos, 
mediante propostas por escrito, 
axustándose aos obxectivos finais.
EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente
calquera polígono de tres a cinco lados,
diferenciando claramente se é regular 
ou irregular.

5. COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 
(CSC)

● Participa cunha actitude positiva en 
proxectos grupais propoñendo e 
aceptando ideas e tarefas, aportando 
materiais, respectando o criterio dos/as 
compañeiros/as e valorando as súas 
respostas como posibilidade igualmente 
aceptable ante un mesmo problema.
● Recolle e limpa o seu material, o alleo 
e os espazos comúns contribuíndo a 
crear un entorno de traballo ordeado e 
agradable.
● Rexeita actitudes machistas, 
xenófobas, homófobas ou de calquera 
outra natureza que supoñan o non 
respecto ás persoas.
● Preocúpase por cuestións 
medioambientais, coidando do seu 
contorno e non despilfarrando material.

EPVAB1.4.2. Representa con 
claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas.
EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en orde e 
estado perfecto, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración 
das actividades.
EPVAB2.8.1. Identifica os recursos 
visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais.

6. SENTIDO DE ● Traballa con independencia e con EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos 
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INICIATIVA E 
ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 
(CSIEE)

criterio persoal nas actividades que así o 
requiran.
● Propón e realiza actividades non 
obrigatorias co fin de interiorizar e 
consolidar coñecementos
● Autoavalíase nos procesos intermedios
de creación de imaxes.

creativos para a elaboración de deseño
gráfico, deseños de produto, moda e as
súas múltiples aplicacións.
EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da 
cor e as súas propiedades empregando
técnicas propias da cor pigmento para 
expresar sensacións en composicións 
sinxelas.
EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado 
formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, 
decorativos ou comunicativos.
EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de 
óvalos e ovoides, segundo os 
diámetros coñecidos.

7.  CONCIENCIA  E
EXPRESIÓNS
CULTURAIS (CCEC)

● Emprega os recursos gráfico-plásticos 
máis axeitados á creación de distintas 
imaxes.
● Manipula soportes, técnicas e materiais
con corrección e evitando riscos.
● Expresa as súas ideas con autonomía 
e creatividade.
● Valora a diversidade cultural como feito
positivo e enriquecedor.
● Aprecia, disfruta e contribúe ao 
mantemento do patrimonio histórico-
artístico galego.
● Amosa curiosidade e interese polas 
creacións alleas.

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os
niveis de iconicidade da imaxe gráfica, 
elaborando bosquexos, apuntamentos, 
e debuxos esquemáticos, analíticos e 
miméticos.
EPVAB1.5.2. 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. 
EPVAB1.5.3. Experimenta coas 
témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, 
estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o 
grao de opacidade e a creación de 
texturas visuais cromáticas
EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas
isométricas de volumes sinxelos, 
utilizando correctamente a escuadra e 
o cartabón para o trazado de paralelas.

*A numeración que vai acompañada da letra B (p.e. B3.2.) refírese ao bloque ao que pertencen os contidos:
-Bloque 1. Expresión plástica.
-Bloque 2. Comunicación audiovisual.
-Bloque 3. Debuxo Técnico.

4
CONCRECIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE.  GRAO  MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN
DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA. TEMPORALIZACIÓN.

UNIDADE DIDÁCTICA 1.
XEOMETRÍA 1. POLÍGONOS E CURVAS.
1ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN.

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE
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AVALIACIÓN
B3.1. 
Lugares 
xeométricos
fundamenta
is. 
Circunferen
cia, 
mediatriz, 
bisectriz e 
mediana.

B3.1. Coñecer 
lugares 
xeométricos e 
definilos.

EPVAB3.1.1. Explica 
verbalmente ou por 
escrito os exemplos máis
comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, 
planos, paralelos, etc.).
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Precisión, claridade e 
acerto das respostas 
con respecto aos 
conceptos 
cuestionados.

INSTRUMENTOS: 
Exame teórico.

B3.2. 
Polígonos. 
Polígonos 
regulares e 
irregulares. 
Clasificació
n dos 
polígonos.

B3.2. Clasificar
os polígonos 
en
función dos 
seus lados, 
recoñecendo 
os regulares e 
os irregulares.

EPVAB3.2.1. Clasifica 
correctamente calquera 
polígono de tres a cinco 
lados, diferenciando 
claramente se é regular 
ou irregular.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Precisión, claridade e 
acerto das respostas 
con respecto aos 
conceptos 
cuestionados.

INSTRUMENTOS: 
Exame teórico.

B.3.3. 
Construción
de 
polígonos 
regulares 
dado o 
lado.

B3.3. Estudar a
construción de
Polígonos 
regulares 
coñecendo o 
lado.

EPVAB3.3.1. Constrúe 
correctamente polígonos
regulares de ata cinco 
lados, coñecendo o lado

ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza a figura 
xeométrica que se 
pide e/ou o seu 
procedemento, con 
algún erro de 
precisión, con 
claridade e sen 
diferenciar as liñas do
procedemento das da 
solución.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINAS 1 e 2

B3.4. 
Tanxencias 
e enlaces. 
Propiedade
s
e 
consideraci
óns 
xeométricas
das 
tanxencias.

B3.4. 
Comprender as
condicións
dos centros e 
as rectas 
tanxentes
en distintos 
casos de 
tanxencia e
enlaces.

EPVAB3.4.1. Resolve 
correctamente os casos 
de tanxencia entre 
circunferencias, 
utilizando 
adecuadamente as 
ferramentas.

ESTANDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza a figura 
xeométrica que se 
pide e/ou o seu 
procedemento, con 
algún erro de 
precisión, con 
claridade e sen 
diferenciar as liñas do
procedemento das da 
solución.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINA 3

EPVAB3.4.2. Resolve 
correctamente os casos 
de tanxencia entre 
circunferencias e rectas, 
utilizando axeitadamente
as ferramentas
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza a figura 
xeométrica que se 
pide e/ou o seu 
procedemento, con 
algún erro de 
precisión, con 
claridade e sen 
diferenciar as liñas do
procedemento das da 
solución.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINA 3

B3.6. 
Propiedade
s e 
característic
as das 
tanxencias 

B3.6. Analizar 
e estudar as 
propiedades
das tanxencias
nos óvalos e
nos ovoides.

EPVAB3.6.1. Constrúe 
varios tipos de óvalos e 
ovoides, segundo os 
diámetros coñecidos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza a figura 
xeométrica que se 
pide e/ou o seu 
procedemento, con 
algún erro de 
precisión, con 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
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en óvalos e 
ovoides.

claridade e sen 
diferenciar as liñas do
procedemento das da 
solución.

LÁMINAS 4 e 5

B3.7. 
Enlaces en 
curvas 
técnicas.
Espirais: 
propiedade
s e 
característic
as.

B3.7. Aplicar 
as condicións 
das
tanxencias e 
enlaces para 
construír 
espirais de 
dous, tres, 
catro e cinco 
centros.

EPVAB3.7.1. Constrúe 
correctamente espirais 
de dous, tres, catro e 
cinco centros.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza a figura 
xeométrica que se 
pide e/ou o seu 
procedemento, con 
algún erro de 
precisión, con 
claridade e sen 
diferenciar as liñas do
procedemento das da 
solución.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINAS 6 e 7

B1.8. 
Materiais e 
técnicas de 
debuxo
e pintura. 
Técnicas 
plásticas: 
secas, 
húmidas e 
mixtas.

B1.5. Coñecer 
e aplicar as 
posibilidades
expresivas das
técnicas 
gráfico-
plásticas 
secas, 
húmidas e 
mixtas.
Témpera e 
lapis de grafito 
e de cor

EPVAB1.5.5. Crea co 
papel recortado formas 
abstractas e figurativas 
compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos 
ou comunicativos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza as figuras con
limpeza  
identificandose e 
axustándose aos 
obxectivos previos.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINAS 8

EPVAB1.5.7. Mantén o 
seu espazo de traballo e 
o seu material en orde e 
estado perfecto, e 
achégao á aula cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Mantén o seu espazo 
de traballo limpo e o 
seu material en 
estado  perfecto, e 
achégao á aula cando
é necesario para a 
elaboración das 
actividades.

PROCEDEMENTOS: 
Observación e análise 
das producións e 
actitudes dos alumnos/
as.

UNIDADE DIDÁCTICA 2.
XEOMETRÍA 2. COMPOSICIÓNS MODULARES.
1ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN.

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN
B3.9. 
Concepto 
de simetría,
xiro e 
translación 
aplicado as 
composició
ns 
modulares.

B3.8. Estudar 
os conceptos 
de simetrías, 
xiros e 
translacións  
aplicándoos ao
deseño de 
composicións 
con módulos.

EPVAB3.8.1. Executa 
deseños aplicando 
repeticións, xiros e 
simetrías de módulos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza módulos e 
deseños modulares 
utilizando 
axeitadamente 
procedementos de 
simetría, xiros e 
outras 
transformacións 
formais e cromáticas 
seguindo uns ritmos 
claros pero sen 
precisión nin limpeza.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINAS 1,2 e 3

B1.8. 
Materiais e 
técnicas de 

B1.5. Coñecer 
e aplicar as 
posibilidades

EPVAB1.5.7. Mantén o 
seu espazo de traballo e 
o seu material en orde e 

Mantén o seu espazo 
de traballo limpo e o 
seu material en 

PROCEDEMENTOS: 
Observación e análise 
das producións e 
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debuxo
e pintura. 
Técnicas 
plásticas: 
secas, 
húmidas e 
mixtas.

expresivas das
técnicas 
gráfico-
plásticas 
secas, 
húmidas e 
mixtas.
Témpera e 
lapis de grafito 
e de cor

estado perfecto, e 
achégao á aula cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

estado  perfecto, e 
achégao á aula cando
é necesario para a 
elaboración das 
actividades.

actitudes dos alumnos/
as.

UNIDADE DIDÁCTICA 3.
A COR.
2ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN.

PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

B1.5. 
Natureza 
da cor. Cor 
luz e cor 
pigmento.
B1.6. 
temperatur
a da cor.
B1.7. 
simbolismo 
da cor.

B1.4. 
Identificar e 
diferenciar 
as 
propiedades 
da cor luz e 
a cor 
pigmento.

EPVAB1.4.1. Realiza 
modificacións da cor e 
as súas propiedades 
empregando técnicas 
propias da cor pigmento 
para expresar 
sensacións en 
composicións sinxelas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza modificacións das 
propiedades da cor 
obtendo polo menos cinco 
matices cromáticos 
lumínicos e de temperatura
claramente diferentes 
utilizando as técnicas de 
maneira axeitada, con 
algunha deficiencia, 
aproveitando e axustando 
as propiedades da cor e 
das técnicas para expresar
sensacións e mensaxes 
previamente plantexados.

PROCEDEMENTOS
: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións gráficas/
plásticas.
LÁMINAS 3 e 4

B1.8. 
Materiais e 
técnicas de 
debuxo
e pintura. 
Técnicas 
plásticas: 
secas, 
húmidas e 
mixtas.

B1.5. 
Coñecer e 
aplicar as 
posibilidades
expresivas 
das técnicas
gráfico-
plásticas 
secas, 
húmidas e 
mixtas.

EPVAB1.5.1. Utiliza con 
propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas 
coñecidas
aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da
actividade.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Realiza modificacións das 
propiedades da cor 
obtendo polo menos cinco 
matices cromáticos 
lumínicos e de temperatura
claramente diferentes 
utilizando as técnica de 
maneira axeitada, con 
algunha deficiencia, 
aproveitando e axustando 
as propiedades da cor e 
das técnicas aos 
obxectivos das actividades 
previamente plantexados.

PROCEDEMENTOS
: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións gráficas/
plásticas.
LÁMINAS 1 e 2

EPVAB1.5.3. 
Experimenta coas 
témperas aplicando a 
técnica de diferentes 
formas (pinceis, 
esponxas, goteos, 
distintos graos de 
humidade, estampaxes, 
etc.), valorando as 

Experimenta dun xeito 
variado coas témperas e 
outras técnicas creando 
texturas con certo grado de
complexidade en canto a 
matices.

PROCEDEMENTOS
: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións gráficas/
plásticas.
LÁMINA 5

31



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

Témpera e 
lapis de 
grafito e de 
cor

posibilidades expresivas 
segundo o grao de 
opacidade e a creación 
de texturas visuais 
cromáticas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

EPVAB1.5.7. Mantén o 
seu espazo de traballo e
o seu material en orde e 
estado perfecto, e 
achégao á aula cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Mantén o seu espazo de 
traballo limpo e o seu 
material en estado  
perfecto, e achégao á aula 
cando é necesario para a 
elaboración das 
actividades.

PROCEDEMENTOS
: Observación e 
análise das 
producións e 
actitudes dos 
alumnos/as.

UNIDADE DIDÁCTICA 4.
VOLUME 1. Perspectiva
2ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN.

PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

B3.10. 
Representación 
obxectiva de 
sólidos. 
Introdución aos 
sistemas de 
medida e 
sistemas 
perspectivos.
Vistas diédricas 
dun sólido.

B3.9. Comprender 
o concepto de
proxección e 
aplicalo ao debuxo
das vistas de 
obxectos, con 
coñecemento da 
utilidade das   
anotacións, 
practicando sobre 
as tres vistas de 
obxectos sinxelos 
e partindo da 
análise das súas 
vistas principais.

EPVAB3.9.1. 
Debuxa 
correctamente as 
vistas principais de 
volumes frecuentes,
identificando as tres
proxeccións dos 
seus vértices e as 
súas arestas.

ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Identifica e ubica as 
vistas con menos de 
cinco erros. Debuxa 
as vistas con pouco 
grado de limpeza e 
de claridade e con 
menos de cinco erros
de precisión, sen 
diferenciar as liñas 
auxiliares das da 
solución.

PROCEDEMENTOS
: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións gráficas/
plásticas.
LÁMINA 1 e 2

B3.11. 
Introdución ás 
axonometrías
e ás súas 
características. 
Axonometría
cabaleira 
aplicada a 
volumes 
sinxelos.

B3.10. 
Comprender e 
practicar o 
procedemento da 
perspectiva 
cabaleira aplicada 
a volumes 
elementais.

EPVAB3.10.1. 
Constrúe a 
perspectiva 
cabaleira de 
prismas e cilindros 
simples, aplicando 
correctamente 
coeficientes de 
redución sinxelos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Debuxa as 
perspectivas con 
pouco grado de 
limpeza e de 
claridade e con 
menos de cinco erros
de precisión, sen 
diferenciar as liñas 
auxiliares das da 
solución.

PROCEDEMENTOS
: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións gráficas/
plásticas.
LÁMINAS 3

32



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

B3.12. 
Axonometría 
isométrica 
aplicada a 
volumes 
sinxelos

B3.11. 
Comprender e 
practicar os 
procesos de 
construción de 
perspectivas 
isométricas de 
volumes sinxelos

EPVAB3.11.1. 
Realiza 
perspectivas 
isométricas de 
volumes sinxelos, 
utilizando 
correctamente a 
escuadra e o 
cartabón para o 
trazado de 
paralelas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Debuxa as 
perspectivas con 
pouco grado de 
limpeza e de 
claridade e con 
menos de cinco erros
de precisión, sen 
diferenciar as liñas 
auxiliares das da 
solución.

PROCEDEMENTOS
: Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións gráficas/
plásticas.
LÁMINAS 4 e 5

B1.8. Materiais 
e técnicas de 
debuxo
e pintura. 
Técnicas 
plásticas: 
secas, húmidas 
e mixtas.

B1.5. Coñecer e 
aplicar as 
posibilidades
expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmidas e mixtas.
Témpera e lapis 
de grafito e de cor

EPVAB1.5.7. 
Mantén o seu 
espazo de traballo e
o seu material en 
orde e estados 
perfectos, e 
achégao á aula 
cando é necesario 
para a elaboración 
das actividades.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Mantén o seu espazo
de traballo limpo e o 
seu material en 
estado  perfecto, e 
achégao á aula 
cando é necesario 
para a elaboración 
das actividades.

PROCEDEMENTOS
: Observación e 
análise das 
producións e 
actitudes dos 
alumnos/as.

UNIDADE DIDÁCTICA 5.
VOLUME 2. Claroscuro
3ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN.

PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

EPVAB1.4.2. 
Representa 
con claroscuro
a sensación 
espacial de 
composicións 
volumétricas 
sinxelas.

EPVAB1.4.2. 
Representa 
con claroscuro
a sensación 
espacial de 
composicións 
volumétricas 
sinxelas.

EPVAB1.4.2. 
Representa con 
claroscuro a 
sensación espacial 
de composicións 
volumétricas 
sinxelas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

EPVAB1.4.2. Representa 
con claroscuro a 
sensación espacial de 
composicións 
volumétricas sinxelas.

EPVAB1.4.2. 
Representa con 
claroscuro a 
sensación espacial 
de composicións 
volumétricas 
sinxelas.
LÁMINAS 1 e 2

B1.8. Materiais
e técnicas de 
debuxo
e pintura. 
Técnicas 
plásticas: 

B1.5. Coñecer 
e aplicar as 
posibilidades
expresivas das
técnicas 
gráfico-

EPVAB1.5.2. Utiliza 
o lapis de grafito e 
de cor, creando o 
claroscuro en 
composicións 
figurativas e 

Representa o claroscuro 
obtendo menos de cinco 
tonalidades de grises 
distintas, identificando, 
debuxando e ubicando, 
con algún erro, as 

PROCEDEMENTOS:
Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións gráficas/
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secas, 
húmidas e 
mixtas.

plásticas 
secas, 
húmidas e 
mixtas.
Témpera e 
lapis de grafito
e de cor

abstractas
mediante a 
aplicación do
lapis de forma 
continua en 
superficies 
homoxéneas ou 
degradadas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

diferentes zonas de 
sombras e luz en función 
das condicións lumínicas 
dadas para obter 
composicións cun certo 
grado de sensación 
espacial e volumétrica.

plásticas.
LÁMINAS 1 e 2

EPVAB1.5.7. 
Mantén o seu 
espazo de traballo e 
o seu material en 
orde e estado 
perfecto, e achégao 
á aula cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Mantén o seu espazo de 
traballo limpo e o seu 
material en estado  
perfecto, e achégao á 
aula cando é necesario 
para a elaboración das 
actividades.

PROCEDEMENTOS:
Observación e 
análise das 
producións e 
actitudes dos 
alumnos/as.

UNIDADE DIDÁCTICA 6.
A IMAXE E PUBLICIDADE.
3ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN.

PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

B2.6. Linguaxe 
visual. Signo 
visual.  
Significante e 
significado.

B2.4. 
Identificar 
significante e
significado
nun signo 
visual.

EPVAB2.4.1. 
Distingue significante 
e significado nun 
signo visual.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

INSTRUMENTOS: 
proba teórica por 
escrito

B2.7. Linguaxe 
da imaxe. 
Aprender
a ler a imaxe.
B2.8. 
Denotación e 
connotación.

B2.5. 
Describir, 
analizar e 
interpretar
unha imaxe, 
distinguindo 
os
seus 
aspectos 

EPVAB2.5.1. Realiza 
a lectura obxectiva 
dunha imaxe 
identificando,
clasificando e 
describindo os seus 
elementos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

INSTRUMENTOS: 
proba teórica por 
escrito
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denotativo e 
connotativo.

B1.3. A imaxe 
como 
representación 
da realidade. 
Iconicidade na 
imaxe gráfica. 
Niveis de 
iconicidade.

B1.3. 
Debuxar con 
distintos 
niveis de 
iconicidade 
da imaxe.

EPVAB1.3.1. 
Comprende e 
emprega os niveis de 
iconicidade da imaxe 
gráfica, elaborando 
bosquexos, 
apuntamentos, e 
debuxos 
esquemáticos, 
analíticos e 
miméticos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Modifica o grado de 
iconicidade dunha 
imaxe con poucas 
variación ou utilizando 
bastantes elementos 
para configurar o 
resultado, con certa 
pérdida do significado 
da imaxe orixinal.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINA 1

B2.11. Recursos
visuais 
presentes en 
mensaxes 
publicitarias 
visuais e 
audiovisuais.
 

B2.8. 
Identificar e 
recoñecer as
linguaxes 
visuais 
apreciando 
os estilos e 
as 
tendencias, 
valorando, e
respectando 
do 
patrimonio 
histórico e 
cultural, e 
gozando del.

EPVAB2.8.1. 
Identifica os recursos 
visuais presentes en 
mensaxes 
publicitarias visuais e 
audiovisuais.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Identifica e non 
emprega correctamente
recurso visuais para 
transmitir unha 
mensaxe previa.

INSTRUMENTOS: 
proba teórica por 
escrito

B2.12. 
Publicidade: 
principais 
recursos
Visuais 
empregados 
nela.

B2.9. 
Identificar e 
empregar 
recursos
visuais como
as figuras 
retóricas na 
linguaxe 
publicitaria.

EPVAB2.9.1. Deseña 
unha mensaxe 
publicitaria utilizando 
recursos visuais como
as figuras retóricas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Deseña un elemento 
gráfico empregando 
figuras retóricas, 
imaxes con grados de 
iconicidade de maneira 
pouco creativa, con 
pouca claridade e 
pouco axeitados a unha
mensaxe e premisas 
previa.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINA 2

B1.1. Proceso 
creativo. 
Métodos 
creativos 
aplicados a 
procesos de 
artes plásticas e
deseño.

B1.1. 
Coñecer e 
aplicar os 
métodos
creativos 
gráfico-
plásticos 
aplicados
a procesos 
de artes 
plásticas e 
deseño.

EPVAB1.1.2. Coñece 
e aplica métodos 
creativos para a 
elaboración de 
deseño gráfico, 
deseños de produto, 
moda e as súas 
múltiples aplicacións.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Deseña un elemento 
gráfico empregando 
figuras retóricas, 
imaxes con grados de 
iconicidade de maneira 
pouco creativa, con 
pouca claridade e 
pouco axeitados a unha
mensaxe e premisas 
previa.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINAS 3 e 4
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B1.8. Materiais 
e técnicas de 
debuxo
e pintura. 
Técnicas 
plásticas: secas,
húmidas e 
mixtas.

B1.5. 
Coñecer e 
aplicar as 
posibilidades
expresivas 
das técnicas 
gráfico-
plásticas 
secas, 
húmidas e 
mixtas.
Témpera e 
lapis de 
grafito e de 
cor

EPVAB1.5.7. Mantén 
o seu espazo de 
traballo e o seu 
material en orde e 
estado perfecto, e 
achégao á aula cando
é necesario para a 
elaboración das 
actividades.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Mantén o seu espazo 
de traballo limpo e o 
seu material en estado 
perfecto, e achégao á 
aula cando é necesario 
para a elaboración das 
actividades.

PROCEDEMENTOS: 
Observación e análise
das producións e 
actitudes dos 
alumnos/as.

UNIDADE DIDÁCTICA 7.
A IMAXE EN MOVEMENTO. Fundamentos.
3ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN.

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN
B2.5. Imaxe
en 
movemento:
posibilidade
s 
expresivas.

B2.3. Coñecer 
os fundamentos
da imaxe en 
movemento e 
explorar as
súas 
posibilidades 
expresivas.

EPVAB2.3.1. Elabora 
unha animación con 
medios dixitais e/ou 
analóxicos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Elabora unha 
animación sinxela 
con medios dixitais 
e/ou analóxicos con 
algún erro a 
continuidade dos 
fotogramas que 
compoñen a 
animación.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINAS 1,2 e 3

B2.9. 
Fotografía. 
A fotografía 
como medio
de 
comunicaci
ón.

B2.6. Analizar e
realizar 
fotografías
comprendendo 
e aplicando os 
fundamentos 
desta.

EPVAB2.6.1. Identifica 
encadramentos e puntos 
de vista nunha fotografía.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Identifica 
encadramentos e 
puntos de vista 
nunha fotografía, con
algún erro.

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
LÁMINAS 4 e 5

B2.10. 
Linguaxes 
visual e 
audiovisual:
funcións e 
códigos.

B2.7. Utilizar de
xeito axeitado 
as
linguaxes visual
e audiovisual 
con distintas 
funcións.

EPVAB2.7.1. Deseña, en
equipo, mensaxes 
visuais e audiovisuais
con distintas funcións 
utilizando diferentes 
linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito 
ordenado as fases do 
proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, 
etc.), e valora de xeito 
crítico os resultados.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e 
audiovisuais  
sinxelos seguindo de
xeito ordenado 
algunhas das fases 
do proceso (guión 
técnico, storyboard, 
realización, etc.)

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
gráficas/plásticas.
PROXECTO FINAL.
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5 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN

ENSINO PRESENCIAL
1. OBSERVACIÓN DIRECTA. A través deste procedemento se obterán datos relacionados coa
actitude do alumnado e que quedarán rexistrados no caderno de aula. Os datos rexistrados referiránse
basicamente a  actitude de traballo que presenta  o  alumnado,  a  asistencia e  puntualidade,  ao
referido no  estándar EPVAB1.5.7. e a puntualidade á hora da entrega das láminas. So se poderá
entregar os traballos fora de prazo se está debidamente xustifada a causa.. O computo destes datos
suporá un 20% da nota final de cada avaliación.
Cada  falta  de  asistencia,  puntualidade  non  xustificadas,  cada  incumprimento  do  estándar  arriba
mencionado e retraso á hora de entregar as láminas suporán unha redución de 0,2 puntos.

2. PRODUCCIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA que quedarán rexistradas nas  láminas ou exames. As
porcentaces neste apartado quedarán do seguinte xeito: 60% láminas e 20% exames. No caso de
non facer exame nalgún trimestre, o 80% da nota extraerase das láminas, A nota obtida neste
apartado para aplcar as porcentaxes, resulta da de cada lámina ou exame.
As cualificacións se farán de acordo a seguinte lenda: MOI BEN (9-10), BEN (7-8), REGULAR (5-6),
MAL (3-4), moi mal (0-2)

ENSINO NON PRESENCIAL
Os  procedementos  e  instrumentos  serán  os  mesmos  que  na  modalidade  de  clases  presenciais
matizando que, dos datos obtidos mediante a observación directa so se terá en conta os relacionados
coa puntualidade á hora da entrega dos exercicios.

6 CONCRECIÓN METODOLÓXICA.

ENSINO PRESENCIAL
O  material  didáctico,  apuntes  sobre  os  contidos  e  láminas  de  exercicios,  serán  deseñados  e
producidos polo departamento.

As diferentes  actividades e temas están secuenciados de xeito que partimos do estudio básico da
forma,  os  seu  elementos  mais  esenciais,  realizando  debuxos  sinxelos,  para  ir  aumentando  na
profundidade deste estudio, creando debuxos con maior número de funcións e valores plásticos.

A metodoloxía baséase na realización por parte do alumnado dunha serie de exercicios prácticos que
só se porán realizar na aula. Estes exercicios está especificados nun caderno de traballo que recibirá
cada alumno desde o inicio do curso. No caso de perdelos o alumnado será o encargado de volver a
fotocopialos a partir de orixinais aportados polo profesor. Estes exercicios poderanse complementar
con actividades de recollida de información, investigación e  experimentación fora do horario escolar,
para unha posterior aplicación na aula.

Serán tarefas do profesor na aula.
• anunciar: con antelación a un exercicio, comunicarase o material necesario para a súa elaboración.
• Introducir: presentarase o tema ou o asunto sobre o que vai desenvolverse a sesión do día
• expoñer: comentarase a estrutura teórica do contido e dos procedementos para desenvolvelo
• Ilustrar: mostrarase suficiente material  visual para complementar o discurso teórico. Este material
será  de  diferente  natureza  e  en  diferentes  formatos:  imaxes  fotográficas,  vídeos,  aplicaciones
interactivas,  etc… Este material  poderá ser  creado e exposto polo profesor  através de recursos e
métodos tradicionais analóxicos como pizarra, papel…, ou tecnolóxicos – dixitais como ordenadores,
proxector ou pizarra dixital, tamén se utilizarán material creado e aportado polo alumnado en cursos
anteriores
• explicar: definirase claramente a natureza dos exercicios, qué facemos, para qué o facemos, a qué
cuestións temos que dar resposta, qué procedementos empregaremos, cales son os materiais máis
axeitados  para cada proposta e  cómo traballaremos (individualmente,  en grupo  pequeno,  en gran
grupo...).  Nas propostas de debuxo técnico,  trazados xeométricos e sistemas de representación,  a
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profesora irá resolvendo no taboleiro, paso a paso, cada un dos enunciados. Cando sexa necesario
serán os propios alumnos os que corrixan publicamente os exercicios.
• orientar: daranse pautas individualizadas para que cada alumno/a obteña o mellor resultado posible.
• avaliar/ autoavaliarse: poñerase unha data de recollida con suficiente antelación para que o alumnado
poda ter rematado, ordenado e asinado o seu traballo. Non se recollerá nada fóra destas datas, salvo
excepcións  motivadas  por  causas de  forza maior  e  xustificadas  debidamente Esquecer  a  data  de
recollida, esquecer os traballos na casa ou perdelos non supoñen excepcións e, polo tanto, non se
collerán con posterioridade ao dia fixado A profesora corrixirá obxectivamente todos e cada un dos
traballos presentados; con anterioridade terá explicado ao alumnado qué se avalía, cómo se avalía e,
se  é  o  caso,  cómo se recupera.  Tralos  resultados,  debería  facerse unha  análise  da  metodoloxía
empregada, unha autocrítica e unha crítica por parte do alumnado.
• devolver os traballos corrixidos aos seus propietarios.

Serán tarefas do alumnado.
• custodiar o material propio e telo dispoñible e en perfecto estado en cada sesión
• escoitar e mirar con atención as explicacións
• non perturbar o normal desenvolvemento da clase
• participar e colaborar en crear un clima propicio para o aprendizaxe
• preguntar ordenadamente para solucionar dúbidas
• atender e respectar as dúbidas e opinións dos compañeiros/as
• buscar e aportar ideas e solucións
• elaborar a proposta de traballo seguindo as instruccións e orientacións do profesor
• recoller o material empregado; antes de rematar a sesión, limpar e ordenar os espazos comúns.
• evitar o gasto innecesario de material. Despilfarrar é un acto de insolidariedade.
• presentar as tarefas ben ordenadas, identificadas e protexidas, dentro das datas fixadas.
• non cometer fraude e presentar como propios traballos copiados ou realizados por terceiros.
• autoavaliarse e solicitar aclaracións no caso de non comprender algunha corrección.
• custodiar correctamente ata o final de curso, todo o traballo corrixido pola profesora e devolto ao seu
autor.

ENSINO NON PRESENCIAL

Tanto as actividades como os diferentes recursos didácticos (vídeos, apuntes, aplicación…) que se
empregarán na aula, estarán subidos a web da materia e á aula virtual. Se fose necesario que o
alumnado  se  quede  no  seu  domicilio,  esta  mesma  platafoma  tamén  servirá  como  canle  de
comunicación entre o alumnado e o profesor tanto para plantexar consultas como para as entregas
das diferentes actividades que se vaian propoñendo.

7 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

ENSINO PRESENCIAL
Material e recursos aportados polo departamento e o centro.
Proxector, ordenador, patalla, pizarra tradicional, apuntes de referencia sobre contidos, láminas de 
exercicios feitos na aula e adicionais, material didáctico de consulta analóxica e dixital (bibliografías, 
audiovisuais, webs...), ferramentas de debuxo e material fungible variado.
A utilización de parte deste material por parte do alumnado dependerá do criterio do profesor.

Materiais que debe aportar o alumnado.
MATERIAL COMÚN A TODAS AS UNIDADES: lapis HB ou portaminas 0,5mm a 1mm HB, goma, afía
lapis, ceras duras e rotuladores de cores (12), un rotulador de punta fina negro (0,5 mm), unha regra 
graduada de 20 cm, tixeiras, pegamento de barra, unha carpeta de plástico A4 con solapas para 
gardar o material e as láminas e una funda de plástico tamaño A4 para gardar as láminas a entregar
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U.D 1. Xeometría. Polígonos e curvas. Compás, escuadro, cartabón, regra graduada, portaminas.
U.D 2. Xeometría. Composicións modulares. Compás, escuadro, cartabón, regra graduada, 
portaminas.
U. D 3. A cor. Témperas de cores (vermello, azul, amarelo negro e branco), 2 pinceis un fino e outro 
groso, trapo, prato e vaso de plástico, papel de calco, en caso de non poder usarse esta técnica 
empregarase una técnica seca como ceras brandas ou duras.
U.D. 4. O volume. Perspectiva.Compás, escuadro, cartabón, regra graduada, portaminas.
U.D. 5. O volume. Claroscuro. Lapis brando (5B).
U.D. 6. A imaxe e publicidade. Material variado.
U.D. 7. A imaxe en movemento. Fundamentos. Material variado.

É deber e responsabilidade do alumnado custodiar, coidar, manter en condicións óptimas e dispoñer 
do material necesario todos e cada un dos días de clase.
Aqueles alumnos/as que amosen unha situación de desvantaxe económica e así o soliciten, de non 
ter algún tipo de axuda ou de tardar en poder facer uso dela, poderán empregar o material do 
Departamento.

Como medida de prevención sanitaria o alumnado traerá e levará de volta o seu propio 
material en cada sesión, evitando compartilo.

ENSINO NON PRESENCIAL
No ensino non presencial o alumnado utilizará o mesmo material. Será necesario ademáis alguna 
ferramenta para dixitalizar os traballos, preferiblemente un escáner, para poder envialos a través da 
plataforma se fose necesario.

8 AVALIACIÓNS PARCIAIS E FINAL. PROMOCIÓN DO ALUMNADO

AVALIACIÓNS PARCIAIS. Das tres avaliacións parciais que se realizarán ao longo do curso obterase unha
nota final  resultado da media aritmética destas avaliacións. Dita nota pode variar en función do realizado
posteriormente durante a avaliación final.
AVALIACIÓN FINAL. Nesta avaliación realizaranse actividades ou probas semellantes ás realizadas ao longo
do curso e que serán de dous tipos:

● De  RECUPERACIÓN orientadas ao alumnado que non acadou a cualificación mínima nos parciais.
Poderanse propoñer dous tipos de medidas:

1ª Baseadas na realización de probas tipo exame. Neste caso avaliaranse os contidos mínimos. O alumnado
so poderá acadar unha puntuación máxima de 6.  Esta nota obterase da media aritmética das probas
propostas.
2ª Baseada na realización daquelas actividades que foron propostas ao longo do curso e que non foron feitas
ou non o foron de maneira satisfactoria á hora de alcanzar  os mínimos esixidos. As calificacións obtidas
nestas actvidades serán engadidas ás das outras actividades para volver a facer as medias correspondentes.

● De  REFORZO  E  AMPLIACIÓN orientadas  para  que  o  alumnado,  que  acadando  polo  menos  a
cualificación mínima nos tres parciais, teña a posibilidade de subir a nota. A subida desta nota media
non poderá superar un punto.  Esta nota obterase da media aritmética das probas ou actividades
propostas ao alumnado.

O Redondeo da nota será como está indicado no exemplo: 4,60 (5) / 4,59 (4)

PROMOCIÓN. Enténdese que a materia para este curso está superada se o alumno obtén una cualificación
polo menos de 5.
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9
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS
MATERIAS PENDENTES.

Os estándares de aprendizaxe deste curso permiten considerar que se o alumnado evoluciona positivamente
neste curso vai acadando cun grao satisfactorio nos de 1º da ESO. Por tanto, o alumnado de 3º de EPVA. que
obteña unha cualificación media igual ou superior a 5 na 1º e 2º avaliación, terá aprobada a materia pendente
de 1º de EPVA, consignándose como cualificación a nota media da 1ª e 2ª avaliación.

O alumnado con EPVA de 1º pendente que suspendan a 1ª e 2ª avaliación de 3º EPVA deberán presentarse
ao exame onde se avaliarán contidos da 1ª e da 2ª avaliación de 3ª EPVA.

10 PLAN DE REFORZO

Debido que non existe a materia de Educación Plástica en 2º non é necesario a realización dun plan de
reforzó para este curso.

11
DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU  COLECTIVAS  QUE  SE
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

Nas materias artísticas non debería ser necesario unha avaliación ao inicio do curso posto que o alumnado,
que vai interiorizando os contidos en clases eminentemente prácticas, se ao finalizar o ano escolar acadou os
estándares  de aprendizaxe cun grao  suficiente,  suponse  que  ten  a  competencia  mínima necesaria  para
empezar o curso seguinte. Non obstante, a través das diferentes titorías e do departamento de orientación,
farase unha recollida de información sobre alumnos que presenten algunha problemática que requira unha
medida de adaptación determinada. Tamén se realizarán uns exercicos iniciais  para comprobar e correxir
deficiencias nas destrezas dos alumnos que son básicas para poder iniciar o traballo programado para o
curso.

No  contexto  extraordinario  actual  de  crise  sanitaria  e  ante  a  posibilidade  de  situación  de
cuarentenas individuais ou colectivas, faráse un análise entre o alumnado en canto a situación de
coñecementos e habilidades que posúen relacionadas co manexo de ferramentas tecnolóxicas que se
irán empregando ao longo do curso (aula virtual, googlesuite, diferentes aplicación informáticas…)

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

CASO POSIBLE MEDIDA

Alumnado con dificultades de 
comprensión

•Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.
•Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus erros.
•Flexibilizar criterios de corrección.
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo os de 
dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega dos mesmos a 
espensas de no facer algún dos traballos programados (principalmente os 
de máis dificultade) co fin de acadar o grao mínimo

Alumnado fortemente 
desmotivado

•Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na sesión 
seguinte.
•Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.

Alumnado co Síndrome de 
Asperger.

Alumnado con síndromes do 
espectro autista.

•Ubicar na 1ª fila.
•Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.
•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á familia.
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas sobre o 
explicado e a actividade a realizar.
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Alumnado TDHA
•Dar máis tempo para resolver tarefas.
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus erros.
•Flexibilizar criterios de corrección

Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do idioma

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no seu contorno
e cara a eles. Repetir pausadamente as explicacións que o requiran.
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás veces os 
propios alumnos/as traducen palabras clave ao inglés ou francés.
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.
•Flexibilizar criterios de corrección.

Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou 
conflitos de visión espacial

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa problemática 
e ver as posible solucións.
•Nos exercicios máis complexos de emprego de escuadro, cartabón e 
compás, ofrecer tarefas sinxelas.
•Nas tarefas de visualización e representación de pezas, propoñer figuras 
sinxelas.
•Flexibilizar criterios de corrección.

Alumnado altamente motivado •Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda.
•Entregar propostas de exercicios de ampliación.

Alumnado altamente 
capacitado

•Facer propostas de exercicios máis creativos.
•Entregar actividades máis complexas
•Ampliar información teórica dos contidos
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda.

Alumnado con problemáticas 
emocionales

•Analizar a problemática coa titoría e con orientación.
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos.

DEPARTAMENTO DE 
ARTES PLÁSTICAS

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
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4º ESO

CURSO 2020 – 2021

ÍNDICE

Páxin
a
44 1. Introdución e contextualización
46 2. obxectivos para o curso
47 3. concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento das competencias 

clave
53 4. temporalización
53 5. grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia
53 6. procedementos e instrumentos de avaliación
56 7. concrecións metodolóxicas que require a materia
58 8. ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino
59 9. criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado
62 10. organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.
62 11. plan de reforzo
62 12. deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 

resultados
62 13. concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso
64 14. medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Dende a orixe da sociedade, no paleolítico, a evolución social dos pobos tivo a súa representación gráfica de
xeito icónico e simbólico ao longo do tempo, utilizando para iso variadas ferramentas ao longo do tempo 
(tales como o debuxo, a escultura e a pintura). 

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de 
expresión e de transmisión de ideas e sentimentos, non cabe dúbida de que na época na que estamos 
inmersos/as a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes en ningunha outra época da historia da 
humanidade.

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na 
área de Educación Artística. A parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que
parte a materia en ESO, baixo as denominacións de "Educación audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión 
artística".

Nestes últimos tempos parece ir cobrando máis importancia o peso das novas tecnoloxías e do mundo 
audiovisual, que pasou a incluirse nesta materia, como ten que ser, pero sen ter a cambio un aumento das 
horas asignadas. A administración parece pois recoñecer a crecente demanda neste sector pero non fai por 
modificar o seu criterio horario.

O sector audiovisual é un dos sectores productivos que máis está crecendo nos últimos tempos, ramificándose
nun mundo de posibilidades creativas e de consumo que van dende os videoxogos, cuxa industria é 
multimillonaria, ao cine, moda, televisión ou publicidade.
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Esta materia distribuirase en catro grandes bloques

Bloque Temático I: Expresión plástica:

Experimentarán con diferentes materiais e técnicas de aprendizaxe do proceso de creación que darán ao 
alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudándolle a planificar mellor os pasos a 
seguir na realización de proxectos artísticos, tanto individuais como colectivos.

• UD 1, “A liña. A textura. A cor. Materiais e técnicas”

• UD 2, “A composición”

Desenvolveranse contidos relacionados coa sintaxe visual e elementos formais da linguaxe plástica (puntos, 
liñas, texturas, cores, formas planas ...), ademais de introducir ao alumnado no estudio dos procesos 
creativos.

Bloque Temático II: Debuxo técnico:

Mostraranse coñecementos teóricos e prácticos sobre a configuración de deseños realizados con formas 
xeométricas planas e sistemas de representación, e como aplicar estes coñecementos á resolución de 
problemas e ao análise da configuración de distintos deseños. Ademais, expoñeranse e analizaranse 
diferentes programas de debuxo por ordenador para construír trazados xeométricos e pezas sinxelas.

• UD 3, “Formas xeométricas planas. Tanxencias e enlaces”

• UD 4, “Sistemas de representación”

Co estudio e a comprensión dos contidos e a adecuada utilización dos procedementos correspondentes a 
estas unidades, contribúese a adquirir competencias no coñecemento e a interacción co mundo físico, a

desenvolverse a través da linguaxe simbólica e a afondar no coñecemento de aspectos espaciais da 
realidade.

Bloque Temático III: Fundamentos do deseño:

Estudarán os fundamentos, os tipos, as características, os ámbitos de aplicación e a función do deseño, así 
como o proceso de creación dos diferentes tipos de deseño. Ademais, farase fincapé no uso das tecnoloxías 
da información e a comunicación aplicadas ao deseño.

• UD 5, “Fundamentos e aplicación do deseño. O deseño gráfico”

• UD 6, “Deseño de obxectos e espazos. O proceso de creación”

Analizarán os procedementos de realización de diferentes tipos de deseños, incluídos os apuntes, esbozos, 
bocetos e esquemas.

Bloque Temático IV: Linguaxe audiovisual e multimedia:

Estudarán as características da linguaxe audiovisual e multimedia elevarán a cabo unha análise crítica das 
imaxes que nos rodean. Ademais, estudarase o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
aplicadas á imaxe.

• UD 7, “A linguaxe audiovisual”

• UD 8, “A imaxe dixital. O proxecto audiovisual”

Desenvolveranse conceptos, procedementos e actitudes relacionados coa análise e a percepción da entorna 
e das imaxes fixas, secuenciais e en movemento, coa capacidade de ver e observar, coa educación visual e 
audiovisual como fonte de coñecemento da entorna natural artificial e artística na que vivimos, e coas 
diferentes linguaxes visuais e canles de comunicación de masas: a fotografía, a televisión, a prensa, os 
programas informáticos, o cine, as animacións, o multimedia, videoxogos, etc.

Escenario COVID:
A presente pandemia ven a provocar graves problemas no desenvolvemento e concepción da 
asignatura ao dificultar a presenza de grandes grupos de traballo e limitar en grande medida o uso 
das ferramentas e o espazo.
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Para evitar contaxios se farán as prácticas que requiran traballo en grupo nun espazo adecuado 
que permita manter a distancia de seguridade.
Tentáronse aunar dúas horas seguidas como o ano pasado, para evitar despraazamentos, pero a 
inspección negouse.

Terase que limitar e controlar o uso do equipo común (lápices, plantillas de debuxo, cámaras, 
flashes, ordenadores,...) e a súa desinfección, e procurar sempre que se cumpran as medidas 
dispostas a tal efecto polas autoridades pertinentes.

Os traballos e os apuntamentos entregaranse de forma electrónica, facendo uso das ferramentas

dixitais como son Aulas Virtuais, Blogs, correo electrónico, etc...

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

Cada unidade didáctica fara fincapé nun ou varios destes obxectivos xerais, tal e como irá reseñado no punto 
3.

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
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das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

3
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

En relación aos estándares de aprendizaxe establécense os seguintes graos de concreción e as 
súas abreviaturas:

Excelente (X): o alumnado comprendeu e executou de forma global, clara e con detalle os termos 
do estándar de aprendizaxe sen ningún tipo de erros nin omisións.

Bo (B): o alumnado comprendeu e executou de forma global e clara os termos do estándar de 
aprendizaxe incurrindo en algún tipo de erro ou omisión non substancial.

Elemental (E): o alumnado comprendeu e executou de forma básica o estándar de aprendizaxe 
incurrindo en algún tipo de erro ou omisión.

Insuficiente (I): o alumnado non comprendeu nin executou o estándar de aprendizaxe 
presentando moitos erros significativos ou omisións substanciais.

Para superar a materia o alumnado ten que acadar un grao elemental como mínimo no 90% dos 
estándares de aprendizaxe.

Nos seguintes cadros se relacionan os diferentes elementos (obxectivos de etapa, contidos, criterios 
de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias), se temporalizan por bloques/trimestre e 
se establece como grao elemental na consecución dos estándares de aprendizaxe como o mínimo 
necesario para superar a área.
As abreviaturas ou letras tómanse das establecidas e recollidas no Decreto 86/2015 da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Como menciono no punto 6, os estándares de aprendizaxe están marcados como 
IMPRESCINDIBLES  ou NON IMPRESCINDIBLES  de cara a unha posible reclusión pola pandemia.
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA  (1º Avaliación Parcial)

a
c
d
e
h

B1.1. A linguaxe 
plástica e visual na 
creación da 
composición artística.

B1.1. Realizar 
composicións 
creativas, individuais 
e en grupo, que 
evidencien as 
capacidades 
expresivas da 
linguaxe plástica e 
visual, 
desenvolvendo a 
creatividade e 
expresándoa 
preferentemente coa 
subxectividade da 
súa linguaxe persoal 
ou empregando os 
códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da 
linguaxe visual e 
plástica, co fin de 
enriquecer as súas 
posibilidades de 
comunicación.

EPVAB1.1.1. Realiza 
composicións artísticas 
seleccionando e utilizando os
elementos da linguaxe 
plástica e visual.

CCEC

a
d
g
n

B1.2. Leis da 
composición.
B1.3. Leis da 
composición: 
movemento, ritmo e 
liñas de forza.
B1.4. Cor como 
ferramenta simbólica.

B1.2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando e 
utilizando diferentes 
soportes e técnicas, 
tanto analóxicas 
coma dixitais, 
valorando o esforzo 
de superación que 
supón o proceso 
creativo.

EPVAB1.2.1. Aplica as leis 
de composición, creando 
esquemas de movementos e 
ritmos, empregando os 
materiais e as técnicas con 
precisión.

CCEC

EPVAB1.2.2. Estuda e 
explica o movemento e as 
liñas de forza dunha imaxe.

CCEC

EPVAB1.2.3. Cambia o 
significado dunha imaxe por 
medio da cor.

CCEC

b
c
e
g

B1.5. Técnicas de 
expresión gráfico-
plásticas. 
Experimentación con 

B1.3. Elixir os 
materiais e as 
técnicas máis 
axeitadas para 

EPVAB1.3.1. Coñece e elixe 
os materiais máis axeitados 
para a realización de 
proxectos artísticos.

CCEC
CSIEE
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n diversos materiais.
B1.6. Interese pola 
investigación sobre 
materiais, soportes, 
técnicas e ferramentas
con fins concretos, así 
como a utilización das 
tecnoloxías da 
información nas 
creación propias.
B1.7. Iniciativa, 
creatividade e 
autoesixencia no 
proceso de produción 
propio.

elaborar unha 
composición sobre a 
base duns obxectivos
prefixados e da 
autoavaliación 
continua do proceso 
de realización.

EPVAB.1.3.2. Utiliza con 
propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos
para representar e 
expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas, 
mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en 
perfecto estado, e achégao á 
aula cando é necesario para 
a elaboración das 
actividades.

CCEC
CSIEE
CAA
CD

b
c
e
g
n

B1.8. Seguimento do 
proceso de creación: 
bosquexo, proxecto, 
presentación final e 
avaliación (reflexión 
propia e avaliación 
colectiva).
B1.9. Elaboración de 
proxectos plásticos de 
forma cooperativa.

B1.4. Realizar 
proxectos plásticos 
que comporten unha 
organización de 
forma cooperativa, 
valorando o traballo 
en equipo coma fonte
de riqueza na 
creación artística.

EPVAB1.4.1. Entende o 
proceso de creación artística 
e as súas fases, e aplícao á 
produción de proxectos 
persoais e de grupo.

CSIEE
CCEC

d
f
l
n

B1.10. Lectura e 
valoración de obras 
artísticas e imaxes en 
distintos soportes.
B1.11. Análise de 
distintas obras de arte 
situándoas na época, 
na técnica e no estilo 
aos que pertencen. 
Valoración do 
patrimonio artístico.

B1.5. Recoñecer en 
obras de arte a 
utilización de 
elementos e técnicas 
de expresión, 
apreciar os estilos 
artísticos, valorar o 
patrimonio artístico e 
cultural como un 
medio de 
comunicación e 
satisfacción individual
e colectiva, e 
contribuír á súa 
conservación a través
do respecto e 
divulgación das obras
de arte.

EPVAB1.5.1. Explica, 
empregando unha linguaxe 
axeitada, o proceso de 
creación dunha obra artística,
e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas 
gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como 
os seus elementos 
compositivos.

CSIEE
CCEC

EPVAB1.5.2. Analiza e le 
imaxes de obras de arte e 
sitúaas no período ao que 
pertencen.

CSIEE
CCEC

BLOQUE 2: DEBUXO TÉCNICO (2ª Avaliación Parcial)

b
f
g
n

B2.1. Utensilios de 
debuxo técnico: estudo
e manexo.
B2.2. Trazados 
xeométricos: 

B2.1. Analizar a 
configuración de 
deseños realizados 
con formas 
xeométricas planas, 

EPVAB2.1.1. Diferencia o 
sistema de debuxo descritivo 
do perceptivo.

CAA
CMCCT

EPVAB2.1.2. Resolve 
problemas sinxelos referidos 

CAA
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o cuadriláteros, 
polígonos regulares e 
división da 
circunferencia.
B2.3. Tanxencias e 
enlaces.
B2.4. Aplicación dos 
procedementos de 
trazado de 
cuadriláteros, 
polígonos, tanxencias 
e enlaces no deseño 
de motivos 
xeométricos.

creando 
composicións onde 
interveñan diversos 
trazados 
xeométricos, 
utilizando con 
precisión e limpeza 
os materiais de 
debuxo técnico.

a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os 
materiais de debuxo técnico.

CMCCT

EPVAB2.1.3. Resolve 
problemas básicos de 
tanxencias e enlaces.

CAA
CMCCT

EPVAB2.1.4. Resolve e 
analiza problemas de 
configuración de formas 
xeométricas planas e aplícao 
á creación de deseños 
persoais.

CAA
CMCCT

b
f
g
o

B2. 5. Interpretación 
das pezas a través das
súas vistas diédricas.
B2.6. Trazado, 
medidas e posición 
correctas das vistas de
pezas sinxelas. Liñas 
vistas e ocultas. 
Esbozo á man alzada 
e con utensilios de 
debuxo técnico.
B2.7. Perspectiva 
cabaleira. Posición dos
eixes e coeficiente de 
redución. Liñas vistas 
e ocultas. Rotulaxe. 
Escalas.
B2.8. Sistema 
axonométrico: 
isometría. Posición 
dos eixes. Liñas vistas 
e ocultas. Rotulaxe. 
Escalas.
B2.9. Perspectiva 
cónica central.
B2.10. Perspectiva 
cónica oblicua.
B2.11. Análise das 
posibilidades da 
posición do punto de 
vista.

B2.2. Diferenciar e 
utilizar os sistemas 
de representación 
gráfica, recoñecendo 
a utilidade do debuxo
de representación 
obxectiva no ámbito 
das artes, a 
arquitectura, o 
deseño e a 
enxeñaría.

EPVAB2.2.1. Visualiza 
formas tridimensionais 
definidas polas súas vistas 
principais.

CAA
CMCCT

EPVAB2.2.2. Debuxa as 
vistas (alzado, planta e perfil)
de figuras tridimensionais 
sinxelas.

CAA
CMCCT

EPVAB2.2.3. Debuxa 
perspectivas de formas 
tridimensionais, utilizando e 
seleccionando o sistema de 
representación máis 
axeitado.

CAA
CMCCT

EPVAB2.2.4. Realiza 
perspectivas cónicas frontais 
e oblicuas, elixindo o punto 
de vista máis adecuado.

CAA
CMCCT

b
e
i
o

B2.12. Debuxo asistido
por computador. 
Trazado de pezas 
planas e 
tridimensionais 
sinxelas.

B2.3. Utilizar 
programas de debuxo
por computador para 
construír trazados 
xeométricos e pezas 
sinxelas nos sistemas
de representación.

EPVAB2.3.1. Utiliza as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación para a 
creación de deseños 
xeométricos sinxelos.

CAA
CMCCT
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BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DO DESEÑO (3ª Avaliación Parcial)

a
c
d
f
h
l

B3.1. Análise das 
linguaxes visuais 
cotiás (arte, deseño, 
publicidade, etc.).
B3. 2. Fases do 
proceso de deseño.
B3.3. Análise da 
estética e a 
funcionalidade do 
deseño industrial de 
obxectos.
B3.4. Análise da 
estética e 
funcionalidade do 
feísmo arquitectónico.

B3.1. Percibir e 
interpretar 
criticamente as 
imaxes e as formas 
do seu ámbito 
cultural, con 
sensibilidade cara ás 
súas calidades 
plásticas, estéticas e 
funcionais, e 
apreciando o proceso
de creación artística, 
en obras propias e 
alleas, e distinguir e 
valorar as súas fases.

EPVAB3.1.1. Coñece os 
elementos e as finalidades da
comunicación visual.

CSIEE
CCEC

EPVAB3.1.2. Observa e 
analiza os obxectos do 
contorno na súa vertente 
estética, de funcionalidade e 
de utilidade, utilizando a 
linguaxe visual e verbal. 

CCEC

c
e
g
i

B3.5. Campos de 
aplicación do deseño.

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

EPVAB3 2.1. Identifica e 
clasifica obxectos en función 
da familia ou a rama do 
deseño.

CSIEE
CCEC

b
e
f
i

B3.6. Deseño de 
composicións 
modulares utilizando 
trazados xeométricos.
B3.7. Compoñentes da
imaxe corporativa: 
nome, cor, tipografía, 
logotipo, deseño, etc.
B3.8. Secuenciación e 
elaboración de 
proxectos creativos 
adaptados ás áreas do
deseño.
B3.9. Informática ao 
servizo dos proxectos 
de deseño.
B3.10. Planificación 
dun proxecto artístico.

B3.3. Realizar 
composicións 
creativas que 
evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da 
linguaxe do deseño 
adaptándoas ás 
áreas, e valorando o 
traballo en equipo 
para a creación de 
ideas orixinais.

EPVAB3.3.1. Realiza 
distintos tipos de deseño e 
composicións modulares 
utilizando as formas 
xeométricas básicas, 
estudando a organización do 
plano e do espazo.

CSIEE
CCEC

EPVAB3.3.2. Coñece e 
planifica as fases de 
realización da imaxe 
corporativa dunha empresa.

CSIEE
CCEC

EPVAB3.3.3. Realiza 
composicións creativas e 
funcionais adaptándoas ás 
áreas do deseño, valorando o
traballo organizado e 
secuenciado na realización 
de calquera proxecto, así 
como a exactitude, a orde e a
limpeza nas representacións 
gráficas.

CSIEE
CCEC

EPVAB3.3.4. Utiliza as novas
tecnoloxías da información e 
da comunicación para levar a
cabo os seus propios 
proxectos artísticos de 
deseño.

CD
CSIEE
CCEC

EPVAB3.3.5. Planifica os 
pasos na realización de 
proxectos artísticos e 
respecta o realizado por 
compañeiros e compañeiras.

CSIEE
CCEC
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BLOQUE 4: LINGUAXE AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA (3ª Avaliación Parcial)

a
h
n
ñ

B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. 
Análise dos factores 
expresivos e a súa 
simboloxía. 
B4.2. Realización dun 
storyboard.

B4.1. Identificar os 
elementos que 
forman a estrutura 
narrativa e expresiva 
básica da linguaxe 
audiovisual e 
multimedia, e 
describir 
correctamente os 
pasos necesarios 
para a produción 
dunha mensaxe 
audiovisual, e 
valorando o labor de 
equipo.

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos
de plano que aparecen en 
películas cinematográficas, 
valorando os seus factores 
expresivos.

CD
CSIEE
CCEC

EPVAB4.1.2. Realiza un 
storyboard a modo de guión 
para a secuencia dunha 
película.

CSIEE

e
l
n
o

B4.3. Estudo de 
planos, angulacións e 
movementos de 
cámara no cine.
B4.4. Criterios 
estéticos na 
elaboración de 
fotografías.
B4.5. Finalidade 
expresiva das imaxes 
fotoxornalísticas.

B4.2. Recoñecer os 
elementos que 
integran as linguaxes 
audiovisuais e as 
súas finalidades

EPVAB4.2.1. Ve películas 
cinematográficas nas que 
identifica e analiza os planos,
as angulacións e os 
movementos de cámara.

CD
CSIEE
CCEC

EPVAB.4.2.2. Analiza e 
realiza fotografías, tendo en 
conta criterios estéticos.

CD
CSIEE
CCEC

EPVAB4.2.3. Compila imaxes
de prensa e analiza as súas 
finalidades.

CD
CSIEE
CCEC

a
e
f
g

B4.6. Creación dixital 
de imaxes.
B4.7. Deseño dun 
proxecto publicitario.
B4.8. 
Desenvolvemento dun 
proxecto persoal.

B4.3. Realizar 
composicións 
creativas a partir de 
códigos utilizados en 
cada linguaxe 
audiovisual, 
amosando interese 
polos avances 
tecnolóxicos 
vinculados a estas 
linguaxes.

EPVAB4.3.1. Elabora imaxes
dixitais utilizando programas 
de debuxo por computador.

CD
CSIEE
CCEC

EPVAB4.3.2. Proxecta un 
deseño publicitario utilizando 
os elementos da linguaxe 
gráfico-plástica.

CD
CSIEE
CCEC

EPVAB4.3.3. Realiza un 
proxecto persoal seguindo o 
esquema do proceso de 
creación.

CAA
CD
CSIEE
CCEC

a
c
d
f
h
n
o

B4.9. Análise crítica da
linguaxe publicitaria.

B4.4. Amosar unha 
actitude crítica ante 
as necesidades de 
consumo creadas 
pola publicidade, 
rexeitando os 
elementos desta que 
supoñan 
discriminación 
sexual, social ou 
racial.

EPVAB4.4.1. Analiza 
elementos publicitarios cunha
actitude crítica desde o 
coñecemento dos elementos 
que os compoñen.

CD
CSIEE
CCEC

4 TEMPORALIZACIÓN
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1ª Avaliación Parcial 2ª Avaliación Parcial 3ª Avaliación Parcial Avaliación Final

Bloque 1 Bloque 2 Bloques 3 e 4 Reforzo e Ampliación

 

Isto o faremos así dado que a materia ten unha grande compoñente procedimental e creativa, e na
miña experiencia é moi complicado temporalizar a creatividade ou prever o uso, dispoñibilidade e bo
funcionamento  dos  materiais  tecnolóxicos  necesarios  asociados  á  materia,  sendo  que  a
dispoñibilidade por estudante é limitada, especialmente no escenario CoVid (por exemplo, facer uso
dunha  cámara  réflex  que  o  estudante  pode  ou  non  posuír,  equipos  de  iluminación,  pinturas,
caballetes, etc)

5 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA

Estarán desglosados en IMPRESCINDIBLES ou NON IMPRESCINDIBLES.
Os imprescindibles estarán sinalados en cor verde  e os non imprescindibles en cor azul  no cadro 
do punto 3

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora e 
deberase ter en conta o grao de dominio das competencias correspondentes a través de 
procedementos de avaliación e instrumentos de obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade 
na identificación das aprendizaxes adquiridas.

Para favorecer a flexibilidade no proceso avaliador, consideramos oportuno non asignar a priori un 
procedemento e/ou instrumento a cada un dos estándares recollidos nesta programación. Parécenos
máis operativo e adaptativo propor unha relación dos que empregaremos ao longo do curso, e cuxa 
elección irá sempre en función das características do alumnado e/ou do grupo.

En todo caso obviaremos elementos subxectivos na medida do posible dentro dun campo, o artístico,
propenso a utilizar elementos emocionais, subxectivos, expresivos, etc que resultan en certo modo 
imponderables. 

Contémplase a posibilidade do confinamento dentro do escenario covid incorporando procedementos
e instrumentos baseados nas TIC para facilitar o normal desenvolvemento do proceso. 

É importante sinalar que no caso de ir ao escenario semipresencial, o traballo en grupo será moi 
difícil ou imposible, polo que se fará máis patente a análise dos traballos de xeito individualizado.

Nesta táboa atoparemos os procedementos e instrumentos máis socorridos, estando máis 
pormenorizado o detalle no cadro do punto 6.2

ESCENARIO PRESENCIAL ESCENARIO SEMIPRESENCIAL
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PROCEDEMENTOS XERAIS

Observación directa

Probas de execución

Análise de documentos gráficos e/ou multimedia

Blog persoal/ Aula virtual

Observación directa

Probas de execución

Análise de documentos gráficos e/ou multimedia

Blog persoal/ Aula virtual

Videoconferencias

Webinars / Videoleccións

INSTRUMENTOS XERAIS

Guía de avaliación dixital individualizada por traballo e persoa

Lista de control
Lista de verificación

Rúbricas

Portfolio Dixital

6.1 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.

Os procesos de valoración produciranse en sesións de avaliacións dos traballos. As correccións 
poderán ser individuais ou en gran grupo dependendo da natureza do traballo e do tipo de grupo. É 
importante este tipo de sesións pois nelas vólvese sobre os contidos obxecto dos traballos, fixándose
definitivamente a aprendizaxe, e ao tempo, o proceso avaliativo é máis participativo e transparente.

Polo tanto pretendemos incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na súa 
avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto aos logros e ás dificultades 
(autoevaluación) ou valorando a participación dos seus compañeiros nas actividades grupais 
(avaliación entre iguais).

Estableceranse ademáis, as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 
avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais, no caso 
de telos.

En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e cantidade destas será decidido 
polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amosou 
non alcanzar o grao mínimo necesario previsto.

6.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os instrumentos de avaliación que empregaremos están organizados de forma xeral según os tres
tipos de contidos ou saberes, actitudinais, conceptuais e procedimentais.

Saberes
Actitudinais

Saberes Conceptuais Saberes Procedimentais

- Guía de 
observación.

- Realizaránse probas 
tipo exame ou test con 
preguntas de tipo teórico

O alumnado realizará traballos de aula de 
diferente natureza dependendo dos contidos e 
do nivel educativo no que esté. Neste sentido o 
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- Lista de cotexo.
- Rexistro 
anecdótico

e/ou con cuestións que 
esixan resposta de tipo 
gráfico. Ou ben peticións
de desenvolvemento de 
traballos teóricos 
concretos. 

Tamén, no caso de 
proxectos, traballos, 
etc,... teranse en conta o
discurso empregado e 
as ideas 

subxacentes.

Este tipo de probas 
deber seguir en xeral as 
seguintes pautas:

- Antes de cada exame, 
o profesorado deberá 
indicar previamente os 
contidos precisos sobre 
os que versa a proba ou 
traballo e os estándares 
de aprendizaxe que se 
van avaliar:

- O exame ou traballo 
teórico puntuarase 
segundo os estándares 
de aprendizaxe a avaliar.

- O profesorado indicará 
na redacción da proba 
os estándares a avaliar e
establecerá o grao de 
consecución adquirido 
polo alumnado.

- Existirá unha 
correspondencia entre o 
grao de consecución e a 
puntuación da proba.

Tamén poderanse usar 
Rúbricas en traballos 
concretos, previamente 
explicadas ao alumnado.

traballo de clase será de tres tipos diferentes 
adaptándose así ao desenvolvemento cognitivo
do alumnado:

- Prácticas ou fichas: son traballos individuais 
moi pautados que se desenvolverán entre unha
e dúas sesións dentro da aula. Son aplicacións 
directas das  explicacións do profesor coas que 
se pretende a experimentación dos contidos 
tratados. Pretenden fixar a nova aprendizaxe 
así como servir de material de estudo ou 
referencia para a probas posteriores. Estes 
pequenos traballos serán subidos a un espazo 
virtual ou blog polo alumnado sempre que sexa 
posible, ou ben agrupados nun cartaz físico. Un
exemplo de práctica podería ser a realización 
dunha análise dunha fotografía.

- Traballos: individuais, en parella ou en grupos
pequenos, que se desenvolverán tanto na aula 
como na casa supervisados constantemente 
polo profesor e que ocuparán varias sesións. 
Requiren unha sesión previa de contidos na 
que se busca a participación do alumnado 
durante a mesma para finalizar coa exposición 
dos requisitos do traballo. Serán expostos no 
espazo virtual ou blog de cada estudante 
sempre que sexa posible, referenciando a todos
os integrantes do grupo, ou ben entregados de 
forma física. Un exemplo de traballo podería ser
a realización dunha sesión de fotos.
Terase especial coidado cos traballos en grupo 
dentro dun escenario Covid

- Proxectos: son traballos máis complexos nos 
que se require maior grao de investigación e 
implicación por parte do alumnado. Poden 
desenvolverse de xeito individual ou en parella, 
pequeno grupo, ou gran grupo, estas dúas 
opcións menos recomendables no escenario 
CoVid. O proxecto segmentarase en diferentes 
estadios para que o alumnado vaia adquirindo 
as competencias necesarias para desenvolver 
o proxecto ata o final.  
Dentro do proxecto iranse desenvolvendo 
diferentes contidos dun xeito aberto. É a 
ferramenta de aula máis complexa pois 
trátanse de recursos abertos, participativos na 
súa determinación e iterativos no seu deseño. 
Esto é, a propia temática será escollida polo 
alumnado entre varias propostas, incluso pode 
suxerirse a partir dos intereses do mesmo 
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alumnado. 
Dentro do proxecto, o profesorado en 
colaboración co alumnado irán desenvolvendo 
o proxecto tanto no seu deseño como na súa 
execución. Son ferramentas pedagóxicas 
complexas pois por un lado requiren a 
motivación e implicación de todo o grupo, e por 
outro lado o deseño vai definíndose a medida 
do transcurso do proxecto. Estes riscos na 
meirande parte dos casos compénsanse co 
sobresaínte grao de aprendizaxe do alumnado. 
Un exemplo de proxecto podería ser a 
realización dunha curtametraxe.

Para a avaliación das prácticas, traballos ou 
proxectos, poderanse empregar o instrumentos 
que máis se axusten á proposta entre os que se
relacionan a continuación:

- Guía de avaliación dixital individualizada 
por traballo e persoa. (O centro dispón dun 
protocolo para pechar a fenda dixital naqueles 
casos e familias que o precisen)
- Listas de cotexo
- Guías de observación
- Rexistro anecdótico
- Rúbricas. Previamente explicadas ao alumnado, 
e desglosadas na corrección.
- Portfolio físico/dixital. Imaxes, videos ou 
diversos medios dixitais que serán almacenados na 
“nube”.
- Blog, páxina web ou espazo virtual
- Logros (ludificación)

7 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

7.1. Directrices metodolóxicas

- Metodoloxía activa. Buscarase a implicación activa do alumnado como protagonista do proceso de 
ensino aprendizaxe, coa base de que o específico individual ten unha importancia decisiva na 
expresión plástica que engaden valor aos aspectos máis xerais compartidos polo grupo.

- Experimental. Tódolos conceptos, habilidades, ou teorías expostas serán comprobadas de forma 
empírica a través do traballo práctico. Neste sentido o procedimental será a proba definitiva do 
entendemento ou a comprobación da comprensión dos aspectos tratados teóricamente, entendendo 
que entre o procedimental e o conceptual hay unha unidade metodolóxica inseparable.

- Participativa. Se fomentará o intercambio de opinións e puntos de vista entre o alumnado coa 
finalidade da implicación responsable no proceso de ensino – aprendizaxe.

- Aberta. Tratarase de vincular o traballo de aula co entorno vital do alumno (medios de 
comunicación, etc.), servindo aquel de instrumento de análise da súa propia realidade, e 
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reciprocamente esta última como un material valioso no seu proceso de aprendizaxe, para o que se 
motivará ao alumno á procura de información por medios como internet ou prensa.
Neste ámbito incluirase a colaboración do Departamento ao Plan de integración das tecnoloxías da 
información e a comunicación. Ademais da utilización de ordenadores nos ámbitos da materia 
(edición e tratamento dixital de imaxes fixas ou en movemento, programas de CAD, etc.) preténdese 
que o alumno empregue as tecnoloxías da información como medios de expresión do seu propio 
traballo, así como para a busca de información e xestión da mesma (comunicar o seu traballo a 
través de presentacións con soporte informático, busca en internet, escaneado de imaxes, etc).

- Lúdica. Tentarase de motivar ao alumnado a través de logros e méritos anecdóticos relacionados 
coa cultura popular que sirvan como motivación, asemade o entorno da clase manterá sempre un 
ambiente de xogo e “bó rollo”.

- Transversal. Buscarase a conexión con outras materias afíns así como a introducción de aspectos 
que teñan que ver con problemáticas de importancia para o alumnado: convivencia, sexismo, 
multiculturalidade, ética, etc..

A nosa metodoloxía seguirá un modelo de intervención educativa no que observaremos estas 
directrices:

1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para construír a partir 
de ahí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren dito nivel de desenvolvemento.
2. Suliñar a necesidade de estimular o desenvolvemento das capacidades xerais e das competencias
clave por medio do traballo paulatino e ordenado conforme ás capacidade do alumno.
3. Dar prioridade á comprensión dos contidos cos que se traballa fronte á súa mera aprendizaxe 
mecánica.
4. Procurar ofrecer oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos de modo que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido dende unha perspectiva de 
aprendizaxe significativa.
5. Fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a formulación de opinións críticas con respecto 
ao que se aprendeu de modo que o alumno poida asimilar o aprendido e incorporalo eficazmente á 
súa experiencia persoal.

7.2. Dinámicas de grupo.

Dependendo do tipo de actividade proposta, o sistema de traballo modificará o número de alumnos 
que toman parte nela.
Dende este punto de vista, planifícanse catro tipos de actividades:
- Individuais. Para favorecer a iniciativa propia , a creatividade e a autonomía persoal. Serán 
valoradas de xeito individual tamén.
- En parella. Unha forma de estimular o debate e o intercambio de ideas nun primer momento. A 
valoración deste tipo de actividade é compartida a partes iguais polos integrantes da parella.
- De pequeno grupo. Tomando como moito grupos de cinco persoas, intentamos favorecer a 
integración e desenvolver a capacidade de traballo en equipo. Na valoración final intervirán, ademáis 
do profesor, o alumnado integrado no grupo.
- De gran grupo. Pretenden convidar ao debate e estimular o desenvolvemento das relacións sociais
e persoais. Na valoración final intervirán, ademais do profesor, o alumnado integrado no grupo.

7.3. Escenario CoVid.

A chegada da pandemia ten un grande impacto no desenvolvemento das actividades docentes e das 
prácticas dentro do horario escolar, e mesmo fora del.
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As limitacións involuntarias de espazo non poderán redundar na nota ao avaliar, pero non cabe 
dúbida algunha de que vai a afectar negativamente a materias de carácter tan práctico como estas.

Do mesmo xeito. Terase especial coidado en que os traballos en parella, pequeno e grande grupo 
non impliquen risco algún para o alumnado. Se unha actividade non garantiza a seguridade no 
escenario CoVid será sustituida por unha colaboración a distancia entre os compoñentes do grupo, 
diferida ou individual.
Cando falo de diferida refírome a un traballo que poden completar en grupo sen ter que ser ao 
mesmo tempo ou no mesmo espazo.

8 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

8.1. Recursos e organización dos espazos.

No Centro contamos cunha aula-taller específica para a materia, aínda que compartida no seu uso, a
aula de Imaxe.

O noso departamento dispón de varias aulas e espazos relacionados coas materias artísticas, un 
aula de debuxo, un obradoiro de volume e a debandita aula de imaxe. 

Ademáis existen dúas aulas con ordenadores e conexión a internet, compartidos. A aula de Imaxe 
revelouse como moi pequena para o seu uso con grandes grupos, e a súa dotación é casi 
testimonial. Neste curso a asignatura de 4EPVA será impartida de forma provisional na aula de 
Imaxe.

Tamén usaremos a contorna do centro para actividades no exterior cando sexa viable.

Para aqueles contidos que requiran recursos especiais, como os relativos á imaxe fotográfica ou a 
traballos co ordenador, empregaremos os ordenadores na aula de imaxe ou preferentemente a aula 
de informática coa que conta o centro, que por certo ten equipos vellos e que funcionan mal.
Polo que respecta a outros materiais e recursos que empregaremos na materia, faremos unha 
exposición máis detallada no apartado correspondente.

8.2. Materiais e recursos didácticos.

A aula de Imaxeconta con mesas e sillas, para que o greupo poda estar a 1,2 metros de separación, 
aínda que a incorporación tardía de dous persoas máis obliga a ter que separar as mesas en cada 
sesión. Conta cunhas pizarras tradicionais e cun canón proxector e varios ordenadores. Ten dúas 
pilas de auga con desagüe. Ademáis contamos cunha moi pequena cantidade de cámaras e trípodes
para prestar ao alumnado que careza delas, así como algúns flashes de man e focos.
Aparte  destes elementos, os materiais de uso común serán os indicados e requeridos para cada 
traballo.
O alumnado non ten que mercar libro de texto algún, os contidos teóricos serán ofrecidos 
dixitalmente polo profesorado e completados coa toma de apuntes personais por parte do alumnado.

Nas sesións de aula utilizaremos diferentes tipos de recursos didácticos como:

- A biblioteca de aula e de Centro, en especial a banda deseñada e os libros específicos. Tamén a 
propia biblioteca persoal do profesor que montou na aula de imaxe.
- O blog do profesor e alumnado.
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- Webs de referencia
- Videotitorías e diferentes tipos de recursos na rede
- Software incorporado nos ordenadores do alumnado facendo especial uso de software libre e 
gratuíto. Emprego dos recursos multimedia online para a presentación ou complemento dos contidos 
(webs, blogs…) Emprego de recursos TIC de creación propia: presentacións en Power Point. Uso 
de Programas de Manipulación de Imaxes (Gimp, Krita, Rawtherapee, PaintToolSai), de debuxo 
vectorial (Inkscape, office draw), de Animación Stop Motion (Monkey ou similar), de edición de 
vídeo (Movie Maker, Hitfilm Xpress, Openshot)... Visitas virtuais a Museos para o análise das 
obras de arte.
- Por suposto, e anticipando unha situación de telepresencia usaremos a Aula Virtual/Classroom, 
Gsuite, Webex, Mail e os recursos telemáticos necesarios.

9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

9.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

Os criterios de avaliación son os establecidos máis polo miúdo nos diversos cadrantes do punto 4
desta programación (páxina 48)

9.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

Desglosados en función dos saberes actitudinais, conceptuais e procedimentais.

Consultar o seguinte cadro para máis detalles.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
SABERES ACTITUDINAIS SABERES CONCEPTUAIS SABERES

PROCEDIMENTAIS
Elementos Avaliables

- Valoración do traballo 
individual.

- Valoración do traballo en 
grupo.

- Actitude participativa na 
clase.

- Dispoñibilidade do material 
necesario no momento 
requerido.

- Actitude respetuosa do 
alumno/a cos seus 
compañeiros/as da aula 
durante as clases, así como 
co profesorado da materia, 
segundo se establece nas 
normas de convivencia do 
centro (RRI)

- Asistencia a clase.

- Cumprimento dos Protocolos
CoVid

- Comprensión dos requisitos 
solicitados.

- Enfoque da resolución.

- Determinación dos 
pormenores.

- Execución e claridade 
expositiva.

- Orixinalidade da resposta ou 
proposta de ser o caso.

- Comprensión do problema 
proposto: tratarase de ver ata 
qué punto o alumnado 
comprende todos os aspectos 
da proposta enunciada polo 
profesorado.

- Creatividade: este é quizais 
o aspecto máis complicado da 
avaliación, xa que nel o 
profesorado ten que procurar 
apreciar como o alumnado, en 
conflito co exposto no 
momento anterior, ofrece unha 
proposta orixinal sen 
comprometer a fidelidade ás 
directrices baixo as que debe 
desenvolverse a actividade.

- Execución técnica: 
avaliarase a destreza no uso 
das técnicas e instrumentos 
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indicados en cada caso.

En calquera caso, na avaliación teranse en conta as  circunstancias e capacidades de cada 
alumno/a en particular e todos aqueles aspectos relativos ao proceso de realización das 
actividades que poidan incidir no resultado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
SABERES ACTITUDINAIS SABERES CONCEPTUAIS SABERES

PROCEDIMENTAIS
A puntuación máxima 
correspondente a este 
apartado será dun 20% da 
nota máxima global (2 
puntos), dividíndose en 
dous apartados que se 
corresponden con 1 punto 
cada un deles:
- Traballo.
Se o alumnado entrega en 
tempo e forma as diferentes 
actividades previstas, na 
avaliación acadará a 
puntuación máxima de 1 
punto. A entrega tardía dun 
traballo sen causa xustificada 
restará un 0,5 puntos da nota. 
Se foran dous días de retraso 
ou máis na entrega, non 
sumarán o punto á súa nota 
de avaliación.

- Actitude e respecto ás 
normas de aula de 
convivencia.
Se o alumnado ten unha 

Establécese unha 
correspondencia entre o grao 
de consecución dos 
estándares de aprendizaxe e a 
cualificación deste tipo de 
saberes. Cada estándar será 
cualificado en base 4 e según 
a seguinte relación:

Grao de consecución do 
estándar; Excelente (4), Bo (3),
Elemental(2) e Insuficiente (1). 
No caso de non responder (0)

Puntuarase este apartado 
como máximo cun 40% da 
nota máxima global do 
trimestre (4 puntos) e o 
alumnado deberá obter unha 
cualificación mínima dun 2,5 
sobre 10 para ter a 
posibilidade de facer media co 

Como no caso das probas tipo 
exame, os traballos de aula 
virán referenciados aos 
estándares de aprendizaxe que
se pretenden avaliar. 
Establecéndose o mesmo 
cadro de correspondencias 
entre graos de concreción e 
cualificación númerica:

Grao de consecución do 
estándar; Excelente (4), Bo (3),
Elemental(2) e Insuficiente (1). 
No caso de non responder (0)

A valoración destes contidos 
será dun mínimo do 40% da 
nota global total (4 puntos) e 
será imprescindible acadar a 
cualificación mínima dun 3 
en base 10 na media de 
tódolos traballos requeridos no 
trimestre avaliado.
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actitude contraria ás normas 
de convivencia do centro e ás 
propias da aula non acadará a
puntuación máxima de 1 
punto.
Entendemos que non traer o 
material solicitado para 
realizar as tarefas asignadas é
unha falta leve de actitude. 
De ser amonestados 
levemente unha vez por 
condutas contrarias ás normas
ou non traer o material 
solicitado restará 0,5 puntos 
da nota. Se o alumno/a tivera 
unha segunda amonestación 
ou a primeira fora de carácter 
grave non sumará punto algún
á súa cualificación.

resto de elementos avaliables.

Como norma xeral haberá 
entre unha e dúas probas por 
trimestre que ponderarán en 
función da proporción de 
materia que teña cada unha 
delas.

Aquel alumnado que non faga 
as probas por estritas causas 
xustificadas terán o dereito de 
facelas posteriormente 
segundo nova convocatoria 
establecida polo profesorado e 
por norma xeral dentro do 
horario da área.

Ao longo da avaliación, o alumnado poderá recuperar os exercicios cualificados negativamente 
( porque non os realizou no seu día ou porque os realizou mal…etc) entregándoos antes de finalizar 
o período lectivo desa avaliación, sempre que se teña falado previamente co profesorado.

Sistema de cualificación das diferentes avaliacións.

A cualificación global da avaliación (a nota) será a suma das notas parciais correspondentes 
aos distintos saberes (sempre e cando a suma das notas medias obtidas nos contidos 
conceptuais e nos procedimentais sexa igual ou superior a un 4), segundo a baremación 
exposta para os mesmos. 

Na práctica, farase a media das tres avaliacións parciais e axustarase de acordo ao 
desenvolvemento da avaliación final en función das actividades de ampliación e recuperación.

Na nota final, redondearase a nota con decimais ao valor enteiro da cualificación, excepto no caso de
que a fracción decimal sexa de 0,5 ou máis, en que se adxudicará o valor enteiro seguinte. Polo tanto
establécese o aprobado no 4,5.

9.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

A aqueles/as alumnos/as que na avaliación final acaden a calificación de 4,5 outorgaráselles a 
calificación de 5.
Considérase que un alumno aproba a asignatura cando a media aritmética das cualificacións sen 
redondeo dos tres parciales sexa igual ou superior a 4,5.

O alumnado poderá ter a oportunidade de recuperar calquera das tres avaliacións volvendo a 
entregar os traballos que quera mellorar ou facendo o exame/proba de novo en forma de 
recuperación. A nova puntuación actualizará a media global. 
Estas tarefas de recuperación poderán pedirse ao profesor ao longo do curso, pero idealmente 
adicaremos a avaliación final para elo.
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10
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. AVALIACIÓN FINAL.

Os estándares de aprendizaxe deste curso permiten considerar que se o alumnado evoluciona 
positivamente neste curso vai acadando cun grao satisfactorio os relativos de 3º da ESO. Por tanto, o
alumnado de 4º de EPVA. que obteña unha cualificación media igual ou superior a 5 na 1º e 2º 
avaliación, terá aprobada a materia pendente de 4º de EPVA, consignándose como cualificación a 
nota media da 1ª e 2ª avaliación.

O alumnado con EPVA de 3º pendente que non curse 4º de EPVA, o que suspendan a 1ª e 2ª 
avaliación de 4º EPVA deberán presentarse ao exame de pendentes onde se avaliarán contidos da 
1ª e da 2ª avaliación de 4ª EPVA. 
A temporalización do mesmo será decidida en CCP.

O alumnado pendente que non lograse recuperar terá dereito a un examen de recuperación final 
entre o 6 e o 22 de xuño igual que o alumnado do curso correspondente.
A aplicación de contidos a alumnado que non cursa a materia resolverase de forma telemática.

Durante as dúas semanas da avaliación final concentraremos as novas entregas de recuperación 
sempre que sexa posible. Asemade o alumnado que teña a media da asignatura nese momento en 
4,5 ou superior poderase considerar técnicamente “aprobado/a” e tentar subir a nota a través de 
actividades de ampliación. O alumnado que teña de media 9,5 ou máis poderá axudar aos 
compañeiros nas tarefas, explorando a aprendizaxe horizontal.

Os problemas de conducta ou a inasistencia poderán perxudicar á nota final descendendo ata 2 
puntos en función da gravidade. 

11 PLAN DE REFORZO

Cando un alumno non acade nota suficiente para aprobar un trimestre, terá a posibilidade de 
repetir ou facer os diferentes traballos ou probas novamente (recuperación ou ampliación) para 
acadar os estándares mínimos necesarios, previa conversación co profesorado. 
A proba ou entrega das actividades poderá realizarse nun prazo acordado de antemán co profesor 
ou idealmente nas dúas semanas da avaliación Final, repito, acordando as datas e a entrega co 
docente. 
En todo caso, a nota do trimestre suspenso seralle modificada en función dos novos resultados. O 
estudante conservará a mellor nota posible de entre as dúas. 

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe teranse en conta as actividades de reforzo de 
contidos que o alumno realice durante cada avaliación, tendo en conta as consideracións das 
adaptacións curriculares e os criterios achegados desde o Departamento de Orientación e nese 
sentido adaptaránselles as probas.

12
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

A avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas do curso para poder facer un cadro sinóptico 
do estado xeral do alumnado, ainda que non se esperan grandes sorpresas neste aspecto.
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Para iso elaborouse unha ficha a dobre cara que contén espazos para avaliar o debuxo artístico, uso 
da cor, dos módulos e da técnica a lápis.

13
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

O ensino artístico en xeral debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno para apreciar o propósito da materia, a ter confianza nas súas habilidades para abordala 
satisfactoriamente e a desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación 
interpersoal, etc.
Deste xeito, como no resto de materias deste departamento, ao longo do curso tentarase focalizar o 
traballo en catro valores, que consideramos fundamentais nesta etapa educativa. Son os seguintes:

1. Respecto
- A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.
- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos.
- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.
- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.
- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, evitar a extinción de especies.

2. Responsabilidade
- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.
- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía.
- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.
- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. Obtención de defensas fronte
a seducción dos medios e da publicidade
- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.

3. Xustiza
- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
- Dereito á alimentación.
- Dereito á saúde.
- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos 
en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
- Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o 
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás 
vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

4. Solidariedade
- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas.
- Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.
- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.
- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.
- Coas vítimas de conflitos armados.
- Coas vítimas de desastres naturais.

Outro elemento transversal de carácter instrumental de particular interese nesta etapa educativa é o 
da comunicación audiovisual e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). As 
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TIC están cada vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá, e supoñen 
un valioso auxiliar para o ensino que pode enriquecer a metodoloxía didáctica. Desde esta realidade, 
consideramos imprescindible a súa incorporación en todas as materias como ferramenta que 
axudará a desenvolver no alumnado diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 
ata a súa transmisión en distintos soportes, unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías 
da información e a comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.
Con carácter xeral, potenciaranse actividades nas que haxa que realizar unha lectura e comprensión 
crítica dos medios de comunicación (televisión, cinema, vídeo, radio, fotografía, materiais impresos 
ou en formato dixital, etc.), nas que prevaleza o desenvolvemento do pensamento crítico e a 
capacidade creativa a través da análise e a produción de materiais audiovisuais.

14 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A mesma definición do proxecto educativo e das súas concrecións curriculares constitúe unha 
medida de atención á diversidade. Por outro lado, o seu desenvolvemento nas programacións de 
aula e nas súas unidades didácticas xerará un conxunto de propostas que favorezan a adaptación 
aos intereses, ás capacidades e ás motivacións dos alumnos respectando sempre un traballo común 
de base e intención formativa global que permita a consecución das competencias clave e dos 
obxectivos.

No caso de presentarse alumnado con algunha necesidade educativa derivada dalgún tipo de 
discapacidade , cremos que o emprego de ferramentas informáticas ofrece, pola súa versatilidade, 
solucións válidas para a maioría dos casos. Para outro tipo de necesidades, como pode ser o caso 
de alumnos estranxeiros ou alumnos sobredotados intelectualmente, por exemplo, cremos que as 
medidas a adoptar deben adaptarse ás que, de modo xeral, decidan os órganos competentes do 
centro, e que poden ser moi diversas segundo as circunstancias.

No caso de alumnado con dificultades de aprendizaxe, deseñaremos actividades e probas adaptadas
ás súas características e necesidades.

En calquera caso, a toma de decisións de cara á realización de adaptacións curriculares ou calquera 
outra medida de atención á diversidade ordinaria ou extraordinaria, tomarase sempre de acordo co 
Departamento de Orientación, e de acordo cos criterios que, en cada caso, se establezan para cada 
necesidade concreta.

Algunhas posibles medidas a tomar:

TESTS DE RECUPERACIÓN. Os alumnos que nas probas non conqueriron a calificación de 4,5,  
despois de revisar e comentar os erros que tiveron, terán a posibilidades de repetila, como xa foi 
explicado no punto 12

REVISIÓN INDIVIDUALIZADA DAS ACTIVIDADES. En cada práctica  indicaranse os erros 
cometidos para evitar que aparezan nas seguintes, e se fose necesario o alumno deberá repetila.

ACTIVIDADES DE REFORZO. Consisten nunha serie de actividades deseñadas para traballar dunha
maneira mais estruturada e disgregada dos contidos propios das unidades nas que están incluídas. 
Utilizaranse sobre todo dentro das adaptacións non significativas.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Son actividades de dificultade maior que serán aplicadas a 
aqueles alumnos que así o precisen.

ADAPTACIÓN NON SIGNIFICATIVA. Esta adaptación será aplicada só ós alumnos que presenten
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dificultades de aprendizaxe importantes, sen que supoña un cambio substancial no deseño da 
programación. Esta adaptación será aplicada previa consulta co resto do equipo educativo do 
alumno, e se o alumno presenta unha actitude cara a asignatura positiva e de esforzo. A adaptación 
consistirá basicamente en traballar, por riba de todo, a base de repetir as actividades máis básicas 
de cada unidade ou de utilizar as actividades de reforzo descritas arriba, co fin de conquerir a 
calificación de 4,5. É esencialmente unha cuestión de tempo e dun ritmo máis lento con respecto ao 
ritmo normal da clase, centrándonos só nas actividades máis básicas de cada unidade. As probas 
poderán ter un deseño axeitado a adaptación feita e ó ritmo levado polo alumno ó que se lle aplica 
esta adaptación.

No seguinte cadro aparecen recollidas posibles situacións de diversidade e as medidas a adoptar 
sempre que sexa posible.

CASO POSIBLE MEDIDA

- Alumnado con dificultades de 
comprensión

- Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.

- Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega.

- Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado 
os

seus erros.

- Flexibilizar criterios de corrección.

-Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre 
todo os de dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega
dos mesmos a espensas de no facer algún dos traballos 
programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de
acadar o grao mínimo

- Alumnado fortemente 
desmotivado 

- Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na
sesión seguinte.

- Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe á 
titoría.

- Alumnado co Síndrome de 
Asperger.

- Alumnado con síndromes do 
espectro autista.

- Alumnado TDHA

(Sempre que presente diagnóstico 
médico).

- Ubicar na 1ª fila ou nun lugar onde poda atender sen 
distracións.

- Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.

- Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas 
sobre o explicado e a actividade a realizar.

- Dar máis tempo para resolver tarefas.

- Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado 
os seus erros.

- Flexibilizar criterios de corrección

- Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do

idioma

- Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no 
seu contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as 
explicacións que o requiran.

- Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. 

63



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

Ás veces os propios alumnos/as traducen palabras clave ao 
inglés ou francés.

- Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.

- Flexibilizar criterios de corrección.

- Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou conflitos 
de visión espacial ou calquera 
outra minusvalía física.

• Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións.

- Nos exercicios máis complexos de emprego de materiais, 
ofrecer tarefas sinxelas.

- Flexibilizar criterios de corrección

- Alumnado altamente motivado - Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.

- Valorar e agradecer publicamente a súa axuda.

- Entregar propostas de exercicios de ampliación

- Alumnado altamente capacitado - Facer propostas de exercicios máis creativos.

- Entregar actividades máis complexas

- Ampliar información teórica dos contidos

- Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.

- Valorar e agradecer publicamente a súa axuda

- Alumnado con problemáticas 
emocionais 

- Analizar a problemática coa titoría e con orientación.

- Valorar publicamente calquera dos seus acertos

No caso de producirse unha formación non presencial terase especial coidado en que o alumnado que 
non dispoña dunha conectividade que lle permita un seguimento das clases, non se vexa perxudicado.
Para isto analizaranse os diferentes casos e adaptaranse as actividades ás circunstancias particulares 
de cada caso, e avisarase ao equipo directivo para que implemente os protocolos de redución da fenda
dixital.

DEPARTAMENTO DE 
ARTES PLÁSTICAS

DEBUXO ARTÍSTICO I

1º bacharelato
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CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE

Páxin
a
68 1. Introdución e contextualización
68 2. Obxectivos para o curso
69 3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento das competencias 

clave
69 4. Temporalización
72 5. Grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia
74 6. Procedementos e instrumentos de avaliación
74 7. Concrecións metodolóxicas que require a materia
75 8. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino
76 9. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado
77 10. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.
77 11. Plan de reforzo
77 12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 

resultados
78 13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso
78 14. Medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O Bacharelato da modalidade de Artes inclúe, entre os seus ensinos, a presenza das materias de Debuxo
Artístico  I  e II  como parte  consustancial  á súa natureza e carácter  artístico específico.  O Debuxo como
linguaxe das imaxes, dá resposta á necesidade natural de comunicación que ten o ser humano, xa que lle
permite a transmisión de ideas, descricións e expresión dos propios sentimentos.

A  capacidade  de  ver,  recoñecer  e  comprender   visualmente  as  formas  e  mensaxes   icónicos  supera
amplamente  ao resto  dos  sentidos  en eficacia  e  inmediatez,  o  cal  supón  unha poderosa ferramenta  de
coñecemento.

En xeral, asóciase o Debuxo con algún tipo de imaxe gráfica de carácter representativo mediante a linguaxe
grafico-plástico.  O ser  humano pode canalizar  e transmitir  mensaxes  de moi  diversa natureza e contido.
Informar de feitos, expresar modos de ver e describir formas e estruturas. Ilustrar historias, visualizar aspectos
científicos…

Atendendo ao seu carácter  icónico e á súa específica función comunicativa cabe distinguir  dúas amplas
vertentes  de  imaxes  gráfico-plásticas:  unha,  de  intención  analítica,  na  que  se  interpretan  os  elementos
segundo un pensamento racional,  lóxico e obxectivo.  E outra,  de expresión de realidades  formais cuxos
criterios e modos de ver subxectivos, transmiten ou tratan de suscitar sensacións e emocións.

Os contidos da materia de Debuxo I e II (Primeiro e segundo curso) nútrense de ambos os métodos de ver, e
que agrupan os seus contidos ao redor de dous conxuntos conceptuais temáticos que se refiren á Estrutura en
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canto  a  modo  de  establecer  a  organización  ou  construción  interna,  e  á  Forma  como  aspecto  exterior
expresivo.

Estes focos de atención requiren diferentes intencións  perceptivas:

Unha. Representación de carácter analítico, especulativo e racional.
A outra. A representación expresiva dos aspectos externos e variables das formas.

A  plasmación expresiva da aparencia de realidade require a comprensión da organización estrutural,  por
tanto, o valor formativo desta materia reside en:
- Capacidade de comprensión das realidades formais da contorna.
- O coñecemento de materiais, procedementos e técnicas gráficas.

A  aproximación  ao  feito  plástico  canalízase  cara  a  un  cultivo  máis  rigoroso  da  agudeza  perceptiva.  Á
potenciación das capacidades de observación e comprensión únese o cultivo consecuente de destrezas no
uso dos materiais

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

1. Coñece-la terminoloxía básica da materia, así como os materiais e procedementos máis adecuados,
adquirindo o dominio necesario para desenvolve-las propias ideas dunha maneira racional e ordeada
no traballo.

2. Recoñecer, distinguir e describi-los elementos básicos que interveñen na configuración da forma,
empregándoos correctamente na representación analítica de obxectos do entorno.

3.  Aprehender  a  estrutura  interna  dos  obxectos  que  se  representan  e  interpretala  graficamente,
distinguindo  os  datos  esenciais  que  configuran  a  forma,  prescindindo  dos  detalles  superfluos  ou
decorativos e atendendo ás proporcións, elementos estructurais  das distintas partes que a configuren
para debuxar estruturas formais.

4. Apreciar e recoñecer no entorno os elementos básicos da perspectiva  e representar de maneira
intuitiva o volume das formas a través da perspectiva.

5. Recoñecer os factores e elementos fundamentais das características lumínicas nos elementos e a
súa relación coa percepción do volume e saber aplicalos a representación do volume a través do
claroscuro.

6. Coñecer os fundamentos compositivos e aplicalos en obras propias e na análise de obras alleas. 

7. Achegar nos debuxos solucións expresivas de carácter subxectivo, como medio para desenvolver a
sensibilidade estética, a creatividade e o pensamento.

3 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

Ao ser unha materia nova, o alumnado de 1º curso de bacharelato non a cursou o ano anterior, polo que este 
epígrafe non é aplicable.
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4
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Unidade 1. O DEBUXO COMO FERRAMENTA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B1.1. Diferentes modos 
de ver e debuxar. 
Debuxo e función.

B1.1. Valorar a importancia do 
debuxo como ferramenta do 
pensamento e fin en si mesmo, a
través da historia da arte, no 
proceso creativo, con fins 
artísticos, tecnolóxicos ou 
científicos.

DA1.B1.1.1. Valora e coñece a 
importancia do debuxo artístico, as 
súas aplicacións e as súas 
manifestacións a través da historia e na
actualidade, co estudo e a observación 
de obras e artistas significativos/as.

●
C

S
C

●
C

C
E
C

DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e 
emprega con criterio a terminoloxía 
específica, de forma oral e escrita, en 
postas en común ou probas individuais,
aplicada a producións propias ou 
alleas.

▪ CCL

B1.2. Expresión
da 
subxectividade.

B1.2. Utilizar con criterio os 
materiais e a terminoloxía 
especifica.

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis 
idóneos para representar e expresarse 
en relación ás linguaxes gráficas, 
adecuándoos ao obxectivo plástico 
desexado.

●
C

SI
E
E

●
C

C
E
C

B1.3. Materiais,
utensilios e 
soportes 
básicos.

B1.4. 
Introdución ás 
técnicas de 
debuxo e á súa 
aplicación.

B1.3. Amosar unha actitude 
autónoma e responsable, 
respectando as producións 
propias e alleas, así como o 
espazo de traballo e as 
pautas indicadas para a 
realización de actividades, 
achegando á aula todos os 
materiais necesarios.

DA1.B1.3.1. Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en perfecto 
estado, e achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración das 
actividades.

▪ CSC

DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude 
autónoma e responsable, respectando 
o traballo propio e alleo.

▪ CSIEE
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Unidade 2:  LIÑA E FORMA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B2.1. Elementos 
básicos na 
configuración da 
forma. A liña como 
elemento 
configurador.

B2.1. Describir graficamente 
obxectos naturais ou artificiais, 
amosando a comprensión da súa 
estrutura interna.

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica
de obxectos expresando volume, movemento,
espazo e sensacións subxectivas.

▪ CSIEE

▪ CCEC

DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e 
artificiais, de maneira analítica ou expresiva, 
atendendo á comprensión da súa estrutura 
interna.

▪ CSIEE

▪ CCEC

B2.2. A perspectiva 
intuitiva e a súa 
aplicación no debuxo 
artístico.

B2.2. Empregar a liña para a 
configuración de formas e 
transmisión de expresividade. 

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 ás súas proporcións, 
relacionándoas con formas xeométricas 
simples.

▪ CMCCT

Unidade 3: A LUZ. O CLAROSCURO E A TEXTURA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B3.1. A mancha como
elemento configurador
do volume. O 
claroscuro.

B3.1. Representar o volume de 
obxectos e espazos tridimensionais
mediante a técnica do claroscuro.

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o espazo e
a textura aplicando técnicas gráfico-plásticas 
mediante valores lumínicos.

▪ CSIEE

▪ CCEC

B3.2. Iluminación. 
Tipos de luz e o seu 
comportamento.

B3.2. Explorar as posibilidades 
expresivas da textura visual e o 
claroscuro

DA1.B4.2.1. Observa e utiliza a textura visual 
con procedementos gráfico-plásticos, con fins 
expresivos e configuradores, en obras propias 
e alleas.

▪ CCEC

▪ CD

B3.3. A construción 
das sombras. Valores 
tonais.

B3.3. Valorar a influencia da luz 
como configuradora de formas e o 
seu valor expresivo.

DA1.B4.3.1. Coñece o valor expresivo e 
configurador da luz, en valores tanto 
acromáticos como cromáticos, e explicar 
verbalmente eses valores en obras propias e 

▪ CCL

▪ CSIEE

▪ CCEC
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alleas.

Unidade 4: A COMPOSICIÓN E OS SEUS FUNDAMENTOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B4.1. Composición 
intuitiva. Concepto de 
equilibrio visual.

B4.1. Elaborar composicións 
analíticas, descritivas e expresivas 
con diferentes graos de iconicidade.

DA1.B4.1.1. Selecciona os elementos gráficos 
esenciais para a representación da realidade 
observada segundo a función que se persiga 
(analítica ou subxectiva) e o seu grao de 
iconicidade.

▪ CSIEE

▪ CCEC

B4.2. Psicoloxía da 
forma. Leis visuais 
que rexen as relacións
entre as formas do 
cadro.

B4.2. Aplicar as leis básicas da 
percepción visual ao representar 
distintos volumes xeométricos ou 
orgánicas dentro dun espazo 
compositivo, atendendo ás 
proporcións e á perspectiva.

DA1.B4.2.1. Relaciona e representa as formas 
no plano atendendo ás leis visuais asociativas,
ás organizacións compositivas, ao equilibrio e 
ás direccións visuais en composicións cunha 
finalidade expresiva, analítica ou descritiva.

▪ CAA

Unidade 5: FORMA E EXPRESIVIDADE.

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B5.1. Diferentes 
modos de ver e 
debuxar. Debuxo e 
función.

B51. Valorar a importancia do 
debuxo como ferramenta do 
pensamento e fin en si mesmo, a 
través da historia da arte, no 
proceso creativo, con fins artísticos, 
tecnolóxicos ou científicos.

DA1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do 
debuxo artístico, as súas aplicacións e as súas 
manifestacións a través da historia e na 
actualidade, co estudo e a observación de obras 
e artistas significativos/as.

▪ CCEC

▪ CCL

DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e emprega 
con criterio a terminoloxía específica, de forma 
oral e escrita, en postas en común ou probas 
individuais, aplicada a producións propias ou 
alleas.

▪ CSC

B5.2. Expresión da 
subxectividade.

B5.2. Utilizar con criterio os materiais 
e a terminoloxía especifica. DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais 

e os procedementos máis idóneos para 
representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo 
plástico desexado.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ CCL
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5 TEMPORALIZACIÓN

 
1
º

 
T
r
i
m
e
s
t
r
e

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Bloque
O DEBUXO COMO FERRAMENTA Mes

B1.1
Diferentes modos de ver e debuxar. Debuxo e función.

Set.

B1.2

Expresión da subxectividade.

B1.3
Materiais, utensilios e soportes básicos.

Out.

B1.4
Introdución ás técnicas de debuxo e á súa aplicación.

B2.1

LIÑA E FORMA

Nov/dec

Elementos básicos na configuración da forma. A liña como elemento configurador.

 
2
º

 
T
r
i
m
e
s
t
r
e

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Bloque LIÑA E FORMA Mes

B2.2
 A perspectiva intuitiva e a súa aplicación no debuxo artístico. Xan.

B3.1. 

A LUZ. O CLAROSCURO E A TEXTURA

A mancha como elemento configurador do volume. O claroscuro.

Feb.

B3.2.  Iluminación. Tipos de luz e o seu comportamento.

 A construción das sombras. Valores tonais marz./abr.B3.3.

 
1

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Bloque
A COMPOSICIÓN E OS SEUS FUNDAMENTOS Mes
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º

 
T
r
i
m
e
s
t
r
e

B4.1. Composición intuitiva. Concepto de equilibrio visual.

abr./maio

B4.2. Psicoloxía da forma. Leis visuais que rexen as relacións entre as formas do cadro.

B5.1. 

FORMA E EXPRESIVIDADE.

maio/xuñ.

Diferentes modos de ver e debuxar. Debuxo e función.

B5.2. Expresión da subxectividade.

6 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA

ESTÁNDARES BÁSICOS IMPRESCINDIBLES ESTÁNDARES BÁSICOS NON IMPRESCINDIBLES

- Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, as súas 
aplicacións e as súas manifestacións a través da historia e na
actualidade, co estudo e a observación de obras e artistas 
significativos/as.

- Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxía 
específica, de forma oral e escrita, en postas en común ou 
probas individuais, aplicada a producións propias ou alleas.

- Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando 
volume, movemento, espazo e sensacións subxectivas.

- Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica
ou expresiva, atendendo á comprensión da súa estrutura 
interna.

- Comprende e representa as formas desde distintos puntos 
de vista.

- Representa o volume, o espazo e a textura aplicando 
técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos.

- Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e expresarse en relación ás 

-  Observa e  utiliza a  textura  visual  con procedementos  gráfico-
plásticos, con fins expresivos e configuradores, en obras propias e
alleas.

-  Selecciona  os  elementos  gráficos  esenciais  para  a
representación da realidade observada segundo a función que
se persiga (analítica ou subxectiva) e o seu grao de iconicidade.

- Valora e coñece a importancia do debuxo artístico,  as súas
aplicacións e as súas manifestacións a través da historia e na
actualidade,  co  estudo  e  a  observación  de  obras  e  artistas
significativos/as

-  Selecciona,  relaciona  e  emprega  con  criterio  a  terminoloxía
específica,  de  forma  oral  e  escrita,  en  postas  en  común  ou
probas individuais, aplicada a producións propias ou alleas.
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linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo plástico 
desexado.

7 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

ENSINO PRESENCIAL

1. OBSERVACIÓN DIRECTA. A través deste procedemento se obterán datos relacionados coa
actitude do alumnado e que quedarán rexistrados no caderno de aula Os datos rexistrados referiránse
basicamente a  actitude de traballo que presenta  o  alumnado,  a  asistencia e  puntualidade,  ao
referido no estándar.  DA2.B5.3.1. e a puntualidade á hora da entrega de traballos propostos. So se
poderá entregar os traballos fora de prazo se está debidamente xustifada a causa. A entrega fora de
prazo non pode superar una semana.
A valoración deste apartado suporá un 20% da nota final de cada avaliación.
Cada  falta  de  asistencia,  puntualidade  non  xustificadas,  cada  incumprimento  do  estándar  arriba
mencionado e retraso á hora de entregar as láminas suporán unha redución de 0,2 puntos.

2. PRODUCCIÓN PLÁSTICA. Os estándares avaliados a través dos traballos e exames que se
realizarán na aula de este instrumento suporán o 80% da nota.
Os estándares de aprendizaxe que son avaliados en cada producción gráfico plástica serán puntuados
con porcentaxes iguais, a non ser que se especifique o contrario.

Os estándares de aprendizaxe que son avaliados en cada producción gráfico plástica serán puntuados
con porcentaxes iguais, a non ser que se especifique o contrario.

ENSINO NON PRESENCIAL
Os  procedementos  e  instrumentos  serán  os  mesmos  que  na  modalidade  de  clases  presenciais
matizando que, dos datos obtidos mediante a observación directa so se terá en conta os relacionados
coa puntualidade á hora da entrega dos exercicios.

8 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

ENSINO PRESENCIAL

O  material  didáctico,  apuntes  sobre  os  contidos  e  láminas  de  exercicios,  serán  deseñados  e
producidos polo departamento.

As diferentes  actividades e temas están secuenciados de xeito que partimos do estudio básico da
forma,  os  seu  elementos  mais  esenciais,  realizando  debuxos  sinxelos,  para  ir  aumentando  na
profundidade deste estudio, creando debuxos con maior número de funcións e valores plásticos.

A metodoloxía xirará na realización por parte do alumnado dunha serie de exercicios prácticos que
só se porán realizar na aula. Estes exercicios está especificados nun caderno de traballo que recibirá
cada alumno desde o inicio do curso. No caso de perdelos o alumnos será o encargado de volver a
fotocopialos a partir de orixinais aportados polo profesor. Estes exercicios poderanse complementar
con actividades de recollida de información, investigación e experimentación fora do horario escolar,
para unha posterior aplicación na aula.

Serán tarefas do profesor na aula.
• Anunciar: con antelación a un exercicio, comunicarase o material necesario para a súa elaboración.
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• Introducir: presentarase o tema ou o asunto sobre o que vai desenvolverse a sesión do día.
• Expoñer: comentarase a estrutura teórica do contido e dos procedementos para desenvolvelo
• Ilustrar: mostrarase suficiente material  visual para complementar o discurso teórico. Este material
será de diferente natureza e en diferentes formatos: imaxes fotográficas, vídeos, aplicación interactiva,
etc…  Este  material  poderá  ser  creado  e  exposto  polo  profesor  através  de  recursos  e  métodos
tradicionais analóxicos como pizarra, papel…, ou tecnolóxicos – dixitais como ordenadores, proxector
ou pizarra dixital, tamén se utilizarán material creado e aportado polo alumnado en cursos anteriores
• Explicar: definirase claramente a natureza dos exercicios, qué facemos, para qué o facemos, a qué
cuestións temos que dar resposta, qué procedementos empregaremos, cales son os materiais máis
axeitados  para cada proposta e  cómo traballaremos (individualmente,  en grupo  pequeno,  en gran
grupo...).
• Orientar: daranse pautas individualizadas para que cada alumno/a obteña o mellor resultado posible.
•  Avaliar/  autoavaliarse:  poñerase  unha  data  de  recollida  con  suficiente  antelación  para  que  o
alumnado poda ter rematado, ordenado e asinado o seu traballo. Non se recollerá nada fóra destas
datas, salvo excepcións motivadas por causas de forza maior e xustificadas debidamente. Esquecer a
data de recollida, esquecer os traballos na casa ou perdelos non supoñen excepcións e, polo tanto,
non se collerán con posterioridade ao dia fixado O profesor corrixirá obxectivamente todos e cada un
dos traballos presentados; con anterioridade terá explicado ao alumnado qué se avalía, cómo se avalía
e, se é o caso, cómo se recupera. Tralos resultados, debería facerse unha análise da metodoloxía
empregada, unha autocrítica e unha crítica por parte do alumnado.
• Devolver os traballos corrixidos aos seus propietarios.

Serán tarefas do alumnado.
• Custodiar o material propio e telo dispoñible e en perfecto estado en cada sesión
• Escoitar e mirar con atención as explicacións
• Non perturbar o normal desenvolvemento da clase
• Participar e colaborar en crear un clima propicio para o aprendizaxe
• Atender e respectar as dúbidas e opinións dos compañeiros/as
• Buscar e aportar ideas e solucións.
• Elaborar a proposta de traballo seguindo as instruccións e orientacións do profesor
• Recoller o material empregado; antes de rematar a sesión, limpar e ordenar os espazos comúns.
• Evitar o gasto innecesario de material. Despilfarrar é un acto de insolidariedade.
• presentar as tarefas ben ordenadas, identificadas e protexidas, dentro das datas fixadas.
• Non cometer fraude e presentar como propios traballos copiados ou realizados por terceiros.
• Autoavaliarse e solicitar aclaracións no caso de non comprender algunha corrección.
• Custodiar correctamente ata o final de curso, todo o traballo corrixido polo profesor e devolto ao seu
autor.

ENSINO NON PRESENCIAL
Tanto as actividades como os diferentes recursos didácticos (vídeos, apuntes, aplicación…) que se
empregarán na aula, iranse subindo paralelamente á plataforma dixital (Aula Virtual ou Google suite).
Se fose necesario que o alumnado se quede no seu domicilio, esta mesma platafoma tamén servirá
como canle de comunicación entre o alumnado e o profesor tanto para plantexar consultas como para
as entregas das diferentes actividades que se vaian propoñendo.

9 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

ENSINO NON PRESENCIAL
Material e recursos aportados polo departamento e o centro.

Proxector, ordenador, pantalla, pizarra tradicional, apuntes de referencia sobre contidos, láminas
de exercicios feitos na aula e adicionais, material didáctico de consulta analóxica e dixital (bibliografías,
audiovisuais, webs...), ferramentas de debuxo e material fungible variado.
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A utilización de parte deste material por parte do alumnado dependerá do criterio do profesor.

Materiais que debe aportar o alumnado.
Caderno de debuxo tamaño A3 ou láminas soltas A3 acompañadas dunha carpeta de plástico con
solapas e goma tamaño A3, lapis grafito de diferentes durezas, barra de grafito dureza B6, goma, afía
lapis, difumino, barras de carboncillo de diferentes grosores, goma de miga de pan, bote pequeno de
tinta chinesa negra, rotuladores negros de diferentes grosores, 2 pinceis de diferentes tamaños, vaso e
prato de plástico, tixeiras e pegamento.

É  deber  e  responsabilidade  do  alumnado  custodiar,  coidar,  manter  en  condicións  óptimas  e
dispoñer do material necesario todos e cada un dos días de clase.

Aqueles alumnos/as que amosen unha situación de desvantaxe económica e así o soliciten, de non
ter  algún  tipo  de  axuda  ou  de  tardar  en  poder  facer  uso  dela,  poderán  empregar  o  material  do
Departamento.

Como medida de prevención sanitaria o alumnado traerá e levará de volta o seu propio 
material en cada sesión, evitando compartilo.

ENSINO NON PRESENCIAL
No ensino non presencial o alumnado utilizará o mesmo material. Será necesario ademáis alguna 
ferramenta para dixitalizar os traballos, preferiblemente un escáner, para poder envialos a través dunha
plataforma dixital se fose necesario.

10 AVALIACIÓN ORDINARIA  EEXTRAORDINARIA. PROMOCIÓN DO ALUMNADO

AVALIACIÓNS ORDINARIA. A nota final para a avaliación ordinaria obtense da media das tres avaliacións
realizadas.

O Redondeo da nota será como está indicado no exemplo: 4,60 (5) / 4,59 (4)

AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA. Nesta  avaliación  realizaranse  actividades  ou  probas  tipo  exame  ou
traballos prácticos semellantes aos realizados ao longo do curso. A calificación obterase da media aritmética
dos exames ou outro tipo de probas ou actividades propostas ao alumnado.

Durante o periodo que dure a avaliación extraordinaria o alumnado que superou a materia  na avaliación
ordinaria poderá realizar unha serie de  exercicios de reforzo e ampliación para profundizar nos contidos
traballados ao longo do curso.

PROMOCIÓN. Enténdese que a materia para este curso está superada se o alumno obtén una cualificación
polo menos de 5.
.

11
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.

No presente curso non se dan casos de alumnado ca materia de Debuxo Artístico I pendente.

12 PLAN DE REFORZO
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O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria de xuño recibirá un informe individual no que
se lle indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá que realizar para setembro:
cuadernillo de actividades e exercicios para realizar nos meses de xullo e agosto e unha proba práctica a
primeiros de setembro.

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe teranse en conta as actividades de reforzo de contidos que
o alumno realice durante cada avaliación, tendo en conta as consideracións das adaptacións curriculares e os
criterios achegados desde o Departamento de Orientación e nese sentido adaptaránselles as probas.

13
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

As  primeiras  semanas  de  clase  adicaranse  a  recoller  a  información  relevante  da  materia  mediante  a
observación directa na aula con un text inicial teórico práctico e unha serie de actividades dirixidas a avaliar o
nivel de destreza cos diferentes elementos gráfico-plásticos e a valorar o coñecemento de contidos básicos da
materia (cor, forma, textura, xeometría básica...) para poder obter unha avaliación que determine.

- Dificultades de aprendizaxe (ningunha, moitas, poucas)
- Grao de desenvolvemento dos coñecementos previos (alto, medio, baixo...)
- Actitude e motivación (positiva, negativa, normal..)
- Estratexias de traballo na aula (normal,moita, pouca, problemas de concentración...)
- Aspectos do comportamento.
- Integración no grupo.
- Aspectos sociofamiliares (desatención/desamparofamiliar, dificultades económicas...)
- Outros: asistencia a clase, puntualidade, posesión e coidado do material...

No caso  de detectar algún problema importante propoñerase algunha das medidas de atención á diversidade 
(reforzo educativo ordinario, adaptación curricular significativa...) 
E informarase ao titor/a do/a alumno/a así como  ao departamento de Orientación do centro.

14
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

O ensino artístico debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno para apreciar o
propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a desenvolverse
noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 
Tentarase focalizar o traballo en aspectos como o respecto, responsabilidade e a solidariedade.

15 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para os alumnos que presenten dificultades á hora de alcanzar  os obxectivos marcados no curso
según os criterios de avaliación establecidos e que teñan unha actitude de traballo e esforzo cara a materia.,
poderáselles a aplicar unha serie de medidas para reforzar e axudar a conquerilos:

CASO POSIBLE MEDIDA

Alumnado con dificultades de 
comprensión

•Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.
•Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus 
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erros.
•Flexibilizar criterios de corrección.
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo os de 
dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega dos mesmos  a 
espensas de no facer algún dos traballos programados (principalmente 
os de máis dificultade) co fin de acadar o grao mínimo

Alumnado fortemente 
desmotivado

•Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na sesión 
seguinte.
•Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.

Alumnado co Síndrome de 
Asperger.

Alumnado con síndromes do 
espectro autista.

Alumnado TDHA
(Sempre que presente 
diagnóstico médico).

•Ubicar na 1ª fila.
•Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.
•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á familia.
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas sobre o 
explicado e a actividade a realizar.
•Dar máis tempo para resolver tarefas.
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus 
erros.
•Flexibilizar criterios de corrección

Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do idioma

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no seu 
contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as explicacións que o 
requiran.
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás veces 
os propios alumnos/as traducen palabras clave ao inglés ou francés.
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.
•Flexibilizar criterios de corrección.

Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou conflitos 
de visión espacial

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións.
•Nos exercicios máis complexos de emprego de escuadro, cartabón e 
compás, ofrecer tarefas sinxelas.
•Nas tarefas de visualización e representación de pezas, propoñer 
figuras sinxelas.
•Flexibilizar criterios de corrección

Alumnado altamente motivado •Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.
•Entregar propostas de exercicios de ampliación

Alumnado altamente capacitado •Facer propostas de exercicios máis creativos.
•Entregar actividades máis complexas
•Ampliar información teórica dos contidos
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.

Alumnado con problemáticas 
emocionales

•Analizar a problemática coa titoría e con orientación.
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos.
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DEBUXO ARTÍSTICO II

2º BACH

CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE

Páxina
80     1.  Introdución e contextualización.
81 2. Obxectivos para o curso.
81 3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao 

desenvolvemento das competencias clave.
84 4. Concreción dos estándares de aprendizaxe. Grao mínimo de consecución. 

Temporalización.
87 5. Procedementos e instrumentos de avaliación.
88 6. Concrecións metodolóxicas que require a materia.
90 7. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino.
90 8. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado
92 9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.
92 10. Plan de reforzo.
92 11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 

como consecuencia dos resultados.
93 12. Medidas de atención á diversidade.

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O presente curso o iniciamos nunha situación extraordinaria de crise sanitaria agravada por una serie de
circunstancias e actuacións que foron producindo grande desorientación e incertidume, e que están a provocar
que o deseño inicial  da programación didáctica  teña un factor  importante de improvisación e de falta de
concrección. Á falta de saber con que aulas, ferramentas e equipamentos contamos, sobre todo tecnolóxicos,
como irá reaccionado o alumnado, como se irá axustando toda a organización do centro a medida que se vaia
iniciando o curso, posiblemente provocará cambios significativos nalgúns aspecto da programación.

2 OBXECTIVOS

1. Coñecer e distinguir os elementos básicos que configuran a forma e empregalos correctamente na 
representación de obxectos e estruturas.
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2. Aprehender a estrutura interna dos obxectos que se representan e interpretala graficamente.
3. Distinguir os datos esenciais que configuran a forma, prescindindo dos detalles superfluos ou decorativos e 
atendendo ás proporcións das distintas partes que a configuren para debuxar estruturas formais.
4. Utilizar e desenvolver a memoria visual e a retentiva para elaborar imaxes, tanto desde un punto de vista 
obxectivo como subxectivo.
5. Utilizar a observación e o estudo directo das formas da natureza como fonte de reflexión para 
representacións de carácter subxectivo.
6. Interpretar unha forma ou conxunto de formas con diferentes intencións comunicativas ou expresivas.
7. Coñecer e aplicar a terminoloxía básica, así como os materiais, técnicas e procedementos adecuados á 
finalidade pretendida, adoptar criterios persoais e proceder de xeito racional na resolución das propostas de 
traballo.
8. Coñecer e utilizar os fundamentos teóricos da cor e o seu uso nas creacións plásticas de xeito razoado e 
expresivo.
9. Achegar nos debuxos solucións expresivas de carácter subxectivo, como medio para desenvolver a 
sensibilidade estética, a creatividade e o pensamento.
10. Coñecer os fundamentos compositivos e aplicalos en obras propias e na análise de obras alleas.
DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a representación da realidade observada 
segundo a función que se persiga (analítica ou subxectiva) e o seu grao de iconicidade.

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano atendendo ás leis visuais asociativas, ás organización
compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais en composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou 
descritiva

3
CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE. CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

Competencia Perfil competencia Estándares de aprendizaxe

1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL)

● Fala e escribe con propiedade 
empregando a linguaxe particular
da materia.
● Crea e analiza mensaxes con 
códigos técnicos, científicos e 
artísticos.
● Rexeita expresións de carácter 
discriminatorio (sexista, 
xenófobo…).

DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores 
subxectivos mediante a representación de 
composicións figurativas e abstractas de 
formas e cores (funcións expresivas).
DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e 
escrita, individual e colectivamente, obras 
propias ou alleas, atendendo aos seus 
valores subxectivos.
DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e emprega
con criterio a terminoloxía específica en 
postas en común dos seus proxectos 
individuais ou colectivos, fomentando a 
participación activa e a crítica construtiva.
DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas.

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
(CMCCT).

● Comprende os conceptos 
xeométricos.
● Analiza e representa obxectiva e
razoadamente formas bi e 
tridimensionais.
● Valora a estética da xeometría e
presenta os traballos de maneira 
ordeada, limpa, clara e organizada

DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana 
atendendo ás súas relacións de 
proporcionalidade mediante a observación do
natural ou con modelos estáticos.
DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as 
posibilidades do debuxo artístico nas 
ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e 
científicas con exemplos claros e contacto 
directo con artistas, deseñadores/as, 
científicos/as e técnicos/as.
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3. COMPETENCIA 
DIXITAL (CD).

● Coñece os elementos da 
comunicación visual. Analiza 
criticamente os diferentes tipos de 
imaxes en función da súa 
mensaxe.
● Manexa aplicacións e 
programas de creación de imaxes 
e retoque fotográfico
● Emprega a rede para ampliar 
coñecementos e contidos 
explicados na clase.

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das 
formas naturais e artificiais discriminando o 
esencial das súas características formais, 
mediante a execución gráfica e a discusión 
verbal e escrita.
DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas 
do debuxo artístico dixital utilizando as TIC en
procesos creativos.

4. APRENDER A 
APRENDER (CAA).

● É consciente das súas 
capacidades.
● Admite as correccións do 
profesorado como contribución á 
mellora da súa aprendizaxe.
● Aprende dos erros e intenta 
superarse.
● Planifica o traballo dende os 
bosquexos iniciais ata a solución 
final e a presentación da mesma.
● Ten sempre dispoñible o seu 
material e en boas condicións.
● Relaciona cuestións transversais
das materias e intenta aplicar cada
novo coñecemento.

DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos 
creativos de memorización e retentiva para 
procurar distintas representacións mediante 
valores lumínicos, cromáticos e compositivos,
dun mesmo obxecto ou composición.
DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar 
o movemento da figura humana de forma 
gráfico-plástica aplicando diferentes técnicas.
DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as 
posibilidades do debuxo artístico nas 
ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e 
científicas con exemplos claros e contacto 
directo con artistas, deseñadores/as, 
científicos/as e técnicos/as
DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas.

5. COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 
(CSC)

● Participa cunha actitude positiva 
en proxectos grupais propoñendo 
e aceptando ideas e tarefas, 
aportando materiais, respectando 
o criterio dos/as compañeiros/as e 
valorando as súas respostas como
posibilidade igualmente aceptable 
ante un mesmo problema.
● Recolle e limpa o seu material, o
alleo e os espazos comúns 
contribuíndo a crear un entorno de
traballo ordeado e agradable.
● Rexeita actitudes machistas, 
xenófobas, homófobas ou de 
calquera outra natureza que 
supoñan o non respecto ás 
persoas.
● Preocúpase por cuestións 
medioambientais, coidando do seu
contorno e non despilfarrando 
material.

DA2.B3.1.1. Comprende e representa as 
formas desde distintos puntos de vista.
DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo 
artístico nos procesos proxectivos elaborando
proxectos conxuntos con outras disciplinas 
artísticas ou non do mesmo nivel ou externos.
DA2.B5.3.1. Mantén o seu espazo de traballo
e o seu material en perfecto estado, e 
achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades.

6. SENTIDO DE 
INICIATIVA E 
ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 
(CSIEE)

● Traballa con independencia e 
con criterio persoal nas 
actividades que así o requiran.
● Propón e realiza actividades non
obrigatorias co fin de interiorizar e 

DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou 
obxectos atendendo a diversos graos de 
iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e
segundo as súas funcións comunicativas 
(ilustrativas, descritivas, ornamentais ou 
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consolidar coñecementos
● Autoavalíase nos procesos 
intermedios de creación de 
imaxes.

subxectivas).
DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un 
elemento de estudo gráfico e elabora 
composicións cromáticas e lineais, atendendo
ás variacións formais segundo o punto de 
vista.
DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados 
ou nun contorno coñecendo os aspectos 
estruturais da forma, a posición e o tamaño 
dos seus elementos.
DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas 
mediante a percepción visual e táctil 
atendendo ás súas características formais 
esenciais.

7. CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURAIS (CCEC)

● Emprega os recursos gráfico-
plásticos máis axeitados á 
creación de distintas imaxes.
● Manipula soportes, técnicas e 
materiais con corrección e 
evitando riscos.
● Expresa as súas ideas con 
autonomía e creatividade.
● Valora a diversidade cultural 
como feito positivo e enriquecedor.
● Aprecia, disfruta e contribúe ao 
mantemento do patrimonio 
histórico-artístico galego.
● Amosa curiosidade e interese 
polas creacións alleas.

 DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou 
obxectos atendendo a diversos graos de 
iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e
segundo as súas funcións comunicativas 
(ilustrativas, descritivas, ornamentais ou 
subxectivas).
DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das 
formas naturais e artificiais discriminando o 
esencial das súas características formais, 
mediante a execución gráfica e a discusión 
verbal e escrita.
DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un 
elemento de estudo gráfico e elabora 
composicións cromáticas e lineais, atendendo
ás variacións formais segundo o punto de 
vista.
DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados 
ou nun contorno coñecendo os aspectos 
estruturais da forma, a posición e o tamaño 
dos seus elementos.
DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas 
mediante a percepción visual e táctil 
atendendo ás súas características formais 
esenciais.
DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores 
subxectivos mediante a representación de 
composicións figurativas e abstractas de 
formas e cores (funcións expresivas).
DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana 
como un elemento de estudo gráfico e 
expresivo, mediante a observación e a 
reflexión de obras propias e alleas.
DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana 
atendendo ás súas relacións de 
proporcionalidade mediante a observación do
natural ou con modelos estáticos.
DA2.B4.2.1. Representa a figura humana 
atendendo á expresión global das formas que
a compoñen e á articulación e a orientación 
da estrutura que a define.
DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos 
procedementos gráfico-plásticos e diversas 
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funcións expresivas coa figura humana como 
suxeito.
DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e 
autonomía nos procesos artísticos, propondo 
solucións gráfico-plásticas que afiancen o seu
desenvolvemento persoal e a súa autoestima.
DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas.

*A numeración que vai acompañada da letra B (p.e. B2.1.) refírese ao bloque ao que pertencen os contidos,
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. Son cinco os bloques para a Deb Art 1 definidos no
currículo base:

-Bloque 1. forma. Estudo e transformación
-Bloque 2. A expresión da subxectividade
-Bloque 3. Debuxo e perspectiva
-Bloque 4. O corpo humano como modelo
-Bloque 5. O debuxo no proceso creativo

4
CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN.
TEMPORALIZACIÓN.

UNIDADE DIDÁCTICA 1.
A FORMA. ANÁLISE E MODIFICACIÓN DA FORMA.
1ª AVALIACIÓN. Sesións: 30

Contidos
Criterios

 de avaliación
Estándares de aprendizaxe

B1.1. Percepción e 
descrición obxectiva 
da forma.

B1.1. Desenvolve a destreza 
debuxística con distintos niveis 
de iconicidade.

DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou 
obxectos atendendo a diversos graos de 
iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e 
segundo as súas funcións comunicativas 
(ilustrativas, descritivas, ornamentais ou 
subxectivas).
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

B1.2. Modelo analítico
e modelo sintético.
B1.3. Retentiva e 
memoria visual. 
Consideracións 
mnemotécnicas.

B1.2. Interpretar unha forma ou 
un obxecto segundo as súas 
intencións comunicativas.

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das 
formas naturais e artificiais discriminando o 
esencial das súas características formais, 
mediante a execución gráfica e a discusión 
verbal e escrita.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

B3.1. Valoracións da 
aparencia formal 
respecto ao punto de 
vista perceptivo.
B3.2. Representación 
da forma con fins 
expresivos.

B3.1. Representar graficamente
con diferentes niveis de 
iconicidade, as formas, illadas 
ou nunha composición, o 
contorno inmediato, interiores e 
exteriores, expresando as 
características espaciais e de 
proporcionalidade, e valores 
lumínicos e cromáticos.

DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un 
elemento de estudo gráfico e elabora 
composicións cromáticas e lineais, atendendo 
ás variacións formais segundo o punto de 
vista.

DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados 
ou nun contorno coñecendo os aspectos 
estruturais da forma, a posición e o tamaño 
dos seus elementos.
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ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 2.
O CORPO HUMANO COMO MODELO.
2ª AVALIACIÓN. Sesións: 20

Contidos
Criterios

 de avaliación
Estándares de aprendizaxe

B4.1. Análise da 
figura humana. 
Relacións de 
proporcionalidade.

B4.1. Analizar as relacións de 
proporcionalidade da figura 
humana.

DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana como 
un elemento de estudo gráfico e expresivo, 
mediante a observación e a reflexión de obras 
propias e alleas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana atendendo
ás súas relacións de proporcionalidade 
mediante a observación do natural ou con 
modelos estáticos.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

B4.2. Nocións básicas
de anatomía artística.
B4.3. Estudo e 
representación do 
movemento da figura 
humana.

B4.2. Representar a figura 
humana e o seu contorno, 
identificando as relacións de 
proporcionalidade entre o 
conxunto e as súas partes.

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana 
atendendo á expresión global das formas que a 
compoñen e á articulación e a orientación da 
estrutura que a define.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

B4.4. Antropometría. 
Relacións da figura 
humana co espazo 
arquitectónico e co 
contorno natural.

B4.3. Experimentar cos 
recursos gráfico-plásticos para 
representar o movemento e a 
expresividade da figura 
humana.

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar o 
movemento da figura humana de forma gráfico-
plástica aplicando diferentes técnicas.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE
DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos 
procedementos gráfico-plásticos e diversas 
funcións expresivas coa figura humana como 
suxeito.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 3.
A EXPRESIÓN DA SUBXECTIVIDADE.
3ª AVALIACIÓN. Sesións: 20

Contidos
Criterios

 de avaliación
Estándares de aprendizaxe

T2.1. Psicoloxía da 
forma e a 
composición. Estudo 
e aplicación dos 
elementos 
compositivos que 
rexen a intención 

B2.1. Desenvolver a capacidade
de representación das formas 
mediante a memoria e a 
retentiva visual.

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas 
mediante a percepción visual e táctil atendendo 
ás súas características formais esenciais.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE
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expresiva das 
creacións plásticas.

B2.2. Comportamento
e interrelación das 
formas 
tridimensionais no 
espazo.

B2.2. Elaborar imaxes con 
distintas funcións expresivas 
utilizando a memoria e a 
retentiva visual.

DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores 
subxectivos mediante a representación de 
composicións figurativas e abstractas de formas
e cores (funcións expresivas).
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE
DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos 
creativos de memorización e retentiva para 
procurar distintas representacións mediante 
valores lumínicos, cromáticos e compositivos, 
dun mesmo obxecto ou composición.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

B2.3. Valor expresivo 
da luz e da cor.
B2.4. Ruptura da 
tradición figurativa e 
nacemento de novas 
interpretacións da 
realidade.

B2.3. Investigar sobre a 
expresividade individual, coa 
linguaxe propia da expresión 
gráfico-plástica.

DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e escrita, 
individual e colectivamente, obras propias ou 
alleas, atendendo aos seus valores subxectivos.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 4.
MATERIAIS E AS TÉCNICAS DO DEBUXO. AMPLIACIÓN DE COÑECEMENTOS.
1ª, 2ª e 3ª AVALIACIÓN Sesións:

Contidos
Criterios

 de avaliación
Estándares de aprendizaxe

B5.1.Técnicas secas 
máis comúns e a súa 
aplicación no proceso
creativo.

B5.1. Coñecer e aplicar as 
ferramentas dixitais de debuxo 
e as súas aplicacións na 
creación gráfico-plástica.

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas do 
debuxo artístico dixital utilizando as TIC en 
procesos creativos.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

B5.2. Introdución ás 
técnicas húmidas e a 
súa aplicación no 
proceso creativo. 
Emprego das 
ferramentas TIC nos 
procesos creativos.

B5.2. Valorar a importancia do 
debuxo como ferramenta do 
pensamento e do coñecemento 
da súa terminoloxía, dos 
materiais e dos procedementos 
para desenvolver o proceso 
creativo con fins artísticos, 
tecnolóxicos ou científicos, así 
como as posibilidades das TIC.

DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo 
artístico nos procesos proxectivos elaborando 
proxectos conxuntos con outras disciplinas 
artísticas ou non do mesmo nivel ou externos.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e autonomía
nos procesos artísticos, propondo solucións 
gráfico-plásticas que afiancen o seu 
desenvolvemento persoal e a súa autoestima.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as 
posibilidades do debuxo artístico nas 
ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e científicas 
con exemplos claros e contacto directo con 
artistas, deseñadores/as, científicos/as e 
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técnicos/as.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e emprega 
con criterio a terminoloxía específica en postas 
en común dos seus proxectos individuais ou 
colectivos, fomentando a participación activa e a
crítica construtiva.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais 
e os procedementos máis idóneos para 
representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

B5.3. Actitude 
creativa

B5.3. Amosar unha actitude 
autónoma e responsable, 
respectando as producións 
propias e alleas, así como o 
espazo de traballo e as pautas 
indicadas para a realización de 
actividades, achegando á aula 
todos os materiais necesarios.

DA2.B5.3.1. Mantén o seu espazo de traballo e 
o seu material en perfecto estado, e achégao á 
aula cando é necesario para a elaboración das 
actividades.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

5 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A materia enténdese fundamentalmente práctica, polo tanto os procedementos e instrumentos de avaliación
basearanse  por  unha  banda  nos  coñecementos  do  alumno  sobre  os  temas  tratados  e  doutra  banda  na
realización dos exercicios expostos sobre o mesmo tema.

Este curso poden darse dous escenarios posibles para a avaliación: Presencial e Non presencial.

Presencial:

No caso de que o curso se desenrole de xeito presencial, o procedemento fundamental será a observación
directa. A observación é útil para avaliar o proceso en si de ensino, e orientar ao alumnado na súa actividade
práctica  na  aula,  nas  pautas  á  hora de  manexar  os  útiles  de  debuxo,  as  técnicas  e  materiais  ou  outras
observacións que poidan ser beneficiosas para os procesos de creación e a adquisición de competencias.

A observación permite determinar, de igual modo, cal é o grao de participación do alumno como a súa actitude
positiva  ou negativa en clase.A través deste  procedemento se obterán datos relacionados coa actitude do
alumnado e que quedarán rexistrados no caderno de aula. Os datos rexistrados referiránse basicamente a
actitude de traballo que presenta o alumnado, a asistencia e puntualidade, ao referido no estándar. DA2.B5.3.1.
e a puntualidade á hora da entrega de traballos propostos.

As actividades en clase e o nivel de participación contribúen ao logro duns resultados óptimos na avaliación
global e cualificación final.
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O caderno de debuxo e é esencial á hora de avaliar o esforzo persoal do alumnado. A este advírteselle, antes e
durante o curso, da importancia do caderno na avaliación, da súa consideración como o reflexo do seu esforzo
diario na aula, polo que debe ter presente que o grao de claridade e limpeza na devandita presentación son
factores esenciais a avaliar.

Tamén se realizarán probas de execución, text e análise de documentos gráficos.

Os instrumentos para a avaliación serán: O caderno de clase, Lista de control , Lista de verificación , Rúbricas

e Fichas de recollida de información.

Non Presencial:

No caso de que o curso se desenrole de xeito non presencial,  o procedemento de avaliación realizarase a
través da recollida de rexistros dixitais dos diferentes exercicios gráficos e escritos que se propoñan na aula
Virtual do centro, a través de correo electrónico ou das diferentes plataformas telemáticas que se acorde utilizar
en cada caso.

Os instrumentos para a avaliación serán os mesmos que no caso presencial:  O caderno de clase, Lista de
control , Lista de verificación , Rúbricas e Fichas de recollida de información.

6 CONCRECIÓN METODOLÓXICA.

ENSINO PRESENCIAL

Nunha  primeira  fase,  o/a  profesor/a  presenta  a  actividade  que  se  vai  desenvolver.  Expón  os  contidos
conceptuais,  utilizando na medida do posible diferentes recursos didácticos,  e intentando aproximar ditos
conceptos á realidade do alumnado. Posteriormente explica o proceso que se vai a seguir, obxectivos que se
pretenden acadar e os criterios de avaliación que se van a empregar á hora da avaliación e calificación.

O alumnado aporta o material preciso para comenzar a actividade, xa que foi avisado con anterioridade do
que iba a precisar en esa sesión.

Desenvólvese a mesma, de xeito individual, en tanto a situación sanitaria non permita o traballo en ocasións
en pequenos grupos.

O/a profesor/a orienta e apoia ao alumnado que o precise.

Finalizada a mesma, procederase a entrega e posterior corrección do exercicio.

Unha vez finalizada, coméntase co alumnado o resultado, para ver o que saiu ben e o que é susceptible de
mellorarse.

O material didáctico, apuntes sobre os contidos e láminas de exercicios, serán deseñados e producidos polo
departamento.

As diferentes actividades e temas están secuenciados de xeito que partimos do coñecemento do material e
técnicas para poder aplicar no estudio básico da forma, os seu elementos mais esenciais, realizando debuxos
sinxelos, para ir aumentando na profundidade deste estudio, creando debuxos con maior número de funcións
e valores plásticos.
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A través das distintas plataformas que aporta a web do centro o profesor completará a súa laboura, por medio
dun depósito dos distintos materiais didácticos empregados e expostos na aula así como doutros materias e
recursos que poidan complementar a formación do alumnado.

Estas  plataformas  servirán  tamén  para  establecer  unha  comunicación  e  formación  non  presencial  co
alumnado segundo as necesidades.

A metodoloxía xirará na realización por parte do alumnado dunha serie de exercicios prácticos que só se
porán realizar na aula. Estes exercicios está especificados nun caderno de traballo que recibirá cada alumno
desde o inicio do curso. No caso de perdelos o alumnos será o encargado de volver a fotocopialos a partir de
orixinais aportados polo profesor. Estes exercicios poderanse complementar con actividades de recollida de
información, investigación e experimentación fora do horario escolar, para unha posterior aplicación na aula.

Serán tarefas do profesor na aula.
• Anunciar: con antelación a un exercicio, comunicarase o material necesario para a súa elaboración.
• Introducir: presentarase o tema ou o asunto sobre o que vai desenvolverse a sesión do día.
• Expoñer: comentarase a estrutura teórica do contido e dos procedementos para desenvolvelo
• Ilustrar: mostrarase suficiente material visual para complementar o discurso teórico. Este material será de
diferente natureza e en diferentes formatos:  imaxes fotográficas,  vídeos,  aplicación interactiva,  etc… Este
material poderá ser creado e exposto polo profesor através de recursos e métodos tradicionais analóxicos
como pizarra, papel…, ou tecnolóxicos – dixitais como ordenadores, proxector ou pizarra dixital, tamén se
utilizarán material creado e aportado polo alumnado en cursos anteriores
• Explicar: definirase claramente a natureza dos exercicios, qué facemos, para qué o facemos, a qué cuestións
temos que dar resposta, qué procedementos empregaremos, cales son os materiais máis axeitados para cada
proposta e cómo traballaremos (individualmente, en grupo pequeno, en gran grupo...).
• Orientar: daranse pautas individualizadas para que cada alumno/a obteña o mellor resultado posible.
• Avaliar/ autoavaliarse: poñerase unha data de recollida con suficiente antelación para que o alumnado poda
ter rematado, ordenado e asinado o seu traballo. Non se recollerá nada fóra destas datas, salvo excepcións
motivadas por causas de forza maior e xustificadas debidamente. Esquecer a data de recollida, esquecer os
traballos na casa ou perdelos non supoñen excepcións e, polo tanto, non se collerán con posterioridade ao dia
fixado O profesor corrixirá obxectivamente todos e cada un dos traballos presentados; con anterioridade terá
explicado ao alumnado qué se avalía, cómo se avalía e, se é o caso, cómo se recupera. Tralos resultados,
debería  facerse  unha  análise  da  metodoloxía  empregada,  unha  autocrítica  e  unha  crítica  por  parte  do
alumnado.
• Devolver os traballos corrixidos aos seus propietarios.

Serán tarefas do alumnado.
• Custodiar o material propio e telo dispoñible e en perfecto estado en cada sesión
• Escoitar e mirar con atención as explicacións
• Non perturbar o normal desenvolvemento da clase
• Participar e colaborar en crear un clima propicio para o aprendizaxe
• Atender e respectar as dúbidas e opinións dos compañeiros/as
• Buscar e aportar ideas e solucións.
• Elaborar a proposta de traballo seguindo as instruccións e orientacións do profesor
• Recoller o material empregado; antes de rematar a sesión, limpar e ordenar os espazos comúns.
• Evitar o gasto innecesario de material. Despilfarrar é un acto de insolidariedade.
• presentar as tarefas ben ordenadas, identificadas e protexidas, dentro das datas fixadas.
• Non cometer fraude e presentar como propios traballos copiados ou realizados por terceiros.
• Autoavaliarse e solicitar aclaracións no caso de non comprender algunha corrección.
• Custodiar correctamente ata o final de curso, todo o traballo corrixido polo profesor e devolto ao seu autor.

ENSINO NON PRESENCIAL
Tanto  as  actividades  como  os  diferentes  recursos  didácticos  (vídeos,  apuntes,  aplicación…)  que  se
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empregarán na aula, iranse subindo paralelamente á plataforma dixital (Aula Virtual ou Google suite). Se fose
necesario que o alumnado se quede no seu domicilio, esta mesma platafoma tamén servirá como canle de
comunicación  entre  o alumnado e o  profesor  tanto para plantexar  consultas como para as entregas das
diferentes actividades que se vaian propoñendo.

7 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

ENSINO NON PRESENCIAL
Material e recursos aportados polo departamento e o centro.

Proxector,  ordenador,  pantalla,  pizarra  tradicional,  apuntes  de  referencia  sobre  contidos,  láminas  de
exercicios  feitos  na  aula  e  adicionais,  material  didáctico  de  consulta  analóxica  e  dixital  (bibliografías,
audiovisuais, webs...), ferramentas de debuxo e material fungible variado.

A utilización de parte deste material por parte do alumnado dependerá do criterio do profesor.

Materiais que debe aportar o alumnado.
Caderno de debuxo tamaño A3 ou láminas soltas A3 acompañadas dunha carpeta de plástico con solapas e
goma tamaño A3, lapis grafito de diferentes durezas, barra de grafito dureza B6, goma, afía lapis, difumino,
barras de carboncillo de diferentes grosores, goma de miga de pan, bote pequeno de tinta chinesa negra,
rotuladores negros de diferentes grosores, 2 pinceis de diferentes tamaños, vaso e prato de plástico, tixeiras e
pegamento.

É deber  e responsabilidade do alumnado custodiar,  coidar,  manter  en condicións óptimas e  dispoñer do
material necesario todos e cada un dos días de clase.
Aqueles alumnos/as que amosen unha situación de desvantaxe económica e así o soliciten, de non ter algún
tipo de axuda ou de tardar en poder facer uso dela, poderán empregar o material do Departamento.

Como medida de prevención sanitaria o alumnado traerá e levará de volta o seu propio material en 
cada sesión, evitando compartilo.

ENSINO NON PRESENCIAL
No ensino non presencial o alumnado utilizará o mesmo material. Será necesario ademáis alguna ferramenta 
para dixitalizar os traballos, preferiblemente un escáner, para poder envialos a través dunha plataforma dixital 
se fose necesario.

8 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria final.

A cualificación de cada alumno/a obterase mediante:

1.  EXERCICIOS PRÁCTICOS:  Supoñen  o  40  %  da  nota  da  avaliación.  Unha  vez  exposto  cada  tema,
realizaranse diferentes exercicios prácticos nos que se deberán poñer en práctica os coñecementos para
acadar os obxectivos de cada unidade. Cada exercicio, sempre con carácter práctico e/ou de investigación,
será realizado nunha ou varias sesións dependendo da natureza dos mesmos e calificarase sobre 10 puntos.

Para o cálculo numérico das cualificacións nos traballos prácticos atenderase aos seguintes criterios:

- Actitude e participación en clase: a actitude do alumnado ante a materia e na planificación do proceso de
creación dun traballo individual ou grupal, o seu nivel participativo dentro do grupo e a solidaridade e axuda
prestada aos seus compañeros/as.
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-  Puntualidade  nas  entregas:  Para  obtener  calificación  positiva  neste  apartado  os  traballos  deben  ser
presentados correctamente dentro do prazo establecido. Ademáis, o retraso na entrega do exercicio, sen a
xustificación debida, suporá un desconto de 10 % da nota do exercicio por cada día natural a partires da data
acordada.

- Esforzo e traballo: Valoración das dificultades superadas.

- Calidade técnica: Utilización axeitada dos recursos específicos que se desenrolan ao longo do curso sobre
os procesos concretos de cada técnica.

- Proceso para obter os resultados dos exercicios: Corrección nos procedementos e operacións realizadas
durante o exercicio.

- Resultados dos exercicios propostos na práctica: Corrección no resultado do exercicio e/ou adecuación aos
obxectivos propostos.

- Limpeza: limpeza no proceso e no resultado final.

- Xuizo crítico e intencionalidade: Capacidade de realizar unha análise razoada da tarefa, reunir e relacionar a
información necesaria para o exercicio.

O  profesor  indicará,  antes  do  comezo  do  exercicio,  cales  son  os  puntos  fortes  a  tratar  no  mesmo.  A
consecución por parte do alumnado destes obxectivos será o seguinte punto importante a avaliar.

2. EXAMES PRÁCTICOS: Ó remate de cada tema ou bloque temático realizarase unha proba práctica para
avaliar  o  nivel  de  aplicación  e  coñecemento  adquirido  sobre  os  contidos  desenrolados.  A  nota  destes
exercicios será un 40% da nota de cada trimestre.

3. A ACTITUDE ante a materia así como hacia os compañeiros e o comportamento dentro da aula (atención,
asistencia, participación, respeto ós materiais, entrega de traballos nos prazos indicados así como realización
dos mesmos na aula, traer o material da asignatura e coidalo convenientemente, etc.) A valoración deste
apartado suporá un 20 % da nota final  dos trimestres e da avaliación ordinaria final.  O instrumento para
evaluar este aspecto será o da observación diaria por parte do profesor e o rexistro no seu caderno das
incidencias que puidera haber.

Enténdese que a materia para este curso está superada se o/a alumno/a obtén una cualificación de 5 ou máis.
É imprescindible para obter esta cualificación: a realización dos exercicios propostos, a asistencia regular a
clase -salvo faltas xustificadas- e a aportación e uso axeitado dos materiais. Cando un/unha alumno/a obteña
unha nota inferior a 5 na avaliación estableceranse medidas de recuperación en relación cos obxectivos non
acadados, según os criterios establecidos na programación e seguindo as indicacións do profesor para as
actividades  programadas  a  tal  fin:  realización  de  exercicios  concretos  e  repetición  de  actividades  ou
elaboración de outras novas con carácter de reforzo.

A cualificación na avaliación ordinaria obterase da media aritmética das tres avaliacións. Unha vez calculada a
nota do trimestre ou a nota final, cando os decimais dunha nota sexan superiores a 70, a nota da avaliación
considerarase o número enteiro superior. Se os decimais da nota son inferiores a 70, a nota da avaliación
será o número enteiro inferior. Así un 4,70 será un 5 no redondeo e un 4,69 será un 4. A nota final ordinaria
será a media das notas obtidas en cada unha das avaliacións, sempre e cando nuha delas a nota non sexa
inferior a 4,00. No caso de suspender dúas ou as tres avaliacións ou, no caso de suspender tan só unha con
unha nota media inferior a 4,00, o alumnado deberá recuperar a parte correspondente a esa avaliación no
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exame final que se realizará a finais de maio. Para isto deberá realizar ou repetir unha serie de exercicios que
o profesor propoñerá con antelación. 

O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria recibirá un informe individual no que se lle
indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá que facer, ademáis de realizar
unha proba práctica na data fixada para as probas extraordinarias de xuño.
Esta proba práctica suporá o 70% da nota na avaliación extraordinaria e será  similar ás realizadas ó longo do
curso no que se poderá avaliar calqueira dos contidos traballados ao longo do mesmo.
O alumno tamén deberá facer unha serie de traballos (30% da nota da avaliación), relacionados cos contidos
do curso e que se lle indicará antes do remate do curso.

   9
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES.

Este curso dase o caso dunha alumna que, estando matriculada en Debuxo Artístico II, non cursou a materia
en 1º curso, polo que deberá superar a materia de primeiro curso,
Os estándares de aprendizaxe de Debuxo  Artístico  de 2º  de bacharelato  permiten  considerar  que se un
alumno/a evoluciona positivamente neste curso vai acadando cun grao satisfactorio nos de 1º de bacharelato.
Por tanto, o alumnado de 2º de BAC. que obteña unha cualificación media igual ou superior a 5 no 1º e 2º
trimestres terá aprobada a materia pendente de 1º de BAC, consignándose como cualificación a nota media
da 1ª e 2ª avaliación.

O alumnado co debuxo artístico de 1º de bacharelato pendente que suspendan a 1ª e 2ª avaliación de
debuxo  artístico  de  2º  de  BACH deberá  presentarse  ao  exame de  pendentes  no  mes  de  maio  que  se
corresponderá co exame de recuperación programado na MEDIDA DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA
para este curso, e atendendo ás datas fixadas polo centro.

O  procedemento  para  acreditar  os  coñecementos  necesarios  en  debuxo  artístico  I,  para  aquel
alumnado que non cursou o primeiro curso de debuxo artístico, serán os mesmos que os descritos para os
que teñen a materia pendente, ademáis de realizar un exercicio relacionado coas  texturas, que deberá ser
presentado ao final da segunda avaliación. En caso de que suspendan deberán presentarse ao exame de
pendentes no mes de maio que se corresponderá co exame de recuperación programado na MEDIDA DE
RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA para este curso, e atendendo ás datas fixadas polo centro.

10 PLAN DE REFORZO
Durante a primeira avaliación centrarémosnos nos estándares relacionados coas aprendizaxes non adquiridas
durante o curso anterior.

11
DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU  COLECTIVAS  QUE  SE
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

Nas materias artísticas non debería ser necesario unha avaliación ao inicio do curso posto que o
alumnado, que vai interiorizando os contidos en clases eminentemente prácticas, se ao finalizar o ano escolar
acadou os estándares de aprendizaxe cun grao suficiente, suponse que ten a competencia mínima necesaria
para  empezar  o  curso  seguinte.  Non  obstante,  a  través  das  diferentes  titorías  e  do  departamento  de
orientación,  farase unha recollida  de información sobre alumnos que presenten algunha problemática que
requira unha medida de adaptación determinada.

No  contexto  extraordinario  actual  de  crise  sanitaria  e  ante  a  posibilidade  de  situación  de
cuarentenas individuais ou colectivas, faráse un análise entre o alumnado en canto a situación de
coñecementos e habilidades que posúen relacionadas co manexo de ferramentas tecnolóxicas que se
irán empregando ao longo do curso (aula virtual, googlesuite, diferentes aplicación informáticas…)

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
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Para os alumnos que presenten dificultades á hora de alcanzar  os obxectivos marcados no curso
según os criterios de avaliación establecidos e que teñan unha actitude de traballo e esforzo cara a materia.,
poderáselles a aplicar unha serie de medidas para reforzar e axudar a conquerilos:

CASO POSIBLE MEDIDA

Alumnado con dificultades de 
comprensión

•Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.
•Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus 
erros.
•Flexibilizar criterios de corrección.
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo os de 
dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega dos mesmos  a 
espensas de no facer algún dos traballos programados (principalmente 
os de máis dificultade) co fin de acadar o grao mínimo

Alumnado fortemente 
desmotivado

•Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na sesión 
seguinte.
•Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.

Alumnado co Síndrome de 
Asperger.

Alumnado con síndromes do 
espectro autista.

Alumnado TDHA
(Sempre que presente 
diagnóstico médico).

•Ubicar na 1ª fila.
•Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.
•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á familia.
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas sobre o 
explicado e a actividade a realizar.
•Dar máis tempo para resolver tarefas.
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os seus 
erros.
•Flexibilizar criterios de corrección

Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do idioma

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no seu 
contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as explicacións que o 
requiran.
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás veces 
os propios alumnos/as traducen palabras clave ao inglés ou francés.
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.
•Flexibilizar criterios de corrección.

Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou conflitos 
de visión espacial

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións.
•Nos exercicios máis complexos de emprego de escuadro, cartabón e 
compás, ofrecer tarefas sinxelas.
•Nas tarefas de visualización e representación de pezas, propoñer 
figuras sinxelas.
•Flexibilizar criterios de corrección

Alumnado altamente motivado •Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.
•Entregar propostas de exercicios de ampliación

Alumnado altamente capacitado •Facer propostas de exercicios máis creativos.
•Entregar actividades máis complexas
•Ampliar información teórica dos contidos
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.

Alumnado con problemáticas 
emocionales

•Analizar a problemática coa titoría e con orientación.
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos.
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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O Centro e a súa contorna

O IES Praia Barraña de Boiro é un dos poucos Centros galegos que ofertan o Bacharelato de Artes, 
polo que as súas materias específicas teñen especial consideración. No campo do audiovisual, o 
Concello destaca por ser sede do Festival Audiovisual Escolar Olloboi, de crecente sona, e de varias 
asociacións de fotografía.

Grande parte do alumnado continúa os seus estudios artísticos na Facultade de Belas Artes de 
Pontevedra ou ben nas diferentes Escolas de Arte que ofrecen diferentes Graos, en especial a EASD
Mestre Mateo de Santiago e a Escola de Artes Pablo Picasso da Coruña, polo que temos boas 
relacións e contacto, mesmo facendo visitas anuais, coas devanditas institucións, nas que xa teñen 
promocionado unha boa cantidade de antigos alumnos do noso IES.
Menor, pero non menos importante é o número de estudantes que deciden optar por solucións xa no 
ámbito privado, en escolas de cine, moda e mesmo videoxogos.

A materia impartirase preferentemente na aula de Imaxe que se atopa no edificio auxiliar do IES, á 
carón da cal está a aula de Informática que tamén empregaremos cando sexa oportuno, chegando 
ocasionalmente a crear un espazo aberto de tránsito entre ambas aulas especialmente na realización
de actividades procedimentais. A dotación técnica destes espacios é con moito, básica, feito que 
tentamos subsanar ano tras ano cos limitados presupostos do departamento, adquirindo ou 
renovando a dotación tecnolóxica necesaria e coas moitas limitacións actuais de espacio e recursos.
Este ano en pleno escenario COVID a precariedade, sobre todo de espazos, faise evidente máis que 
nunca. A finais de curso e durante o verán falouse de habilitar un plató, pero no último momento a 
directiva declinou por motivos de espazo.

A materia

A cantidade de información que circula na actualidade, construída a partir de elementos técnicos 
audiovisuais (fotografía, cine, vídeo, televisión e mesmo radio) é dunha importancia e dunha 
magnitude cunhas dimensións que nunca se deron na historia da humanidade. A sociedade moderna
ten como un dos seus sinais de identidade a presenza de imaxes dixitais en practicamente calquera 
actividade que desenvolva. Podemos dicir que vivimos nunha Era Audiovisual.
A Cultura Audiovisual pretende iniciar os/as estudantes na fabricación das súas propias imaxes e dos
seus propios produtos audiovisuais, de natureza tanto estática (como a fotografía) como dinámica 
(como o vídeo), sempre buscando que o alumnado estea en situación de analizar, relacionar e 
comprender os elementos que forman parte da cultura audiovisual do noso tempo.

Dende a orixe da sociedade, no paleolítico, a evolución social dos pobos tivo a súa plasmación 
gráfica en representacións icónicas e simbólicas ao longo do tempo, nas que se reflicte o ámbito en
que viven, utilizando para iso variadas ferramentas ao longo do tempo (tales como o debuxo, a 
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escultura e a pintura). 
A aparición da fotografía e o cine no século XIX trouxo un novo xeito de reflectir a realidade, 
baseado na impresión da imaxe nunha película. Unha das novidades do novo produto foi que a 
imaxe obtida gozou desde a súa orixe de percepción por parte da sociedade de imaxe verosímil e 
sen manipular, é dicir, de reflexo certo do real que alí se reflectía, liberando ás outras artes que 
comezaron a adoptar outras función máis expresivas e vangardistas. 
Xunto a isto, a posibilidade de reprodución, practicamente ilimitada, destes elementos permitiu o 
acceso a esta información á maioría da sociedade, especialmente a chamada occidental, 
abranguendo, probablemente por primeira vez na historia, todas as capas sociais nunha revolución 
similar á da imprenta.
Desde entón, a sociedade viviu unha nova relación de comunicación entre os seus elementos, 
baseada dun modo crecente en medios audiovisuais.
A historia do século XX non se pode concibir sen o uso da imaxe e o son como ferramentas de 
datación e avaliación dos feitos acontecidos; analizar calquera fito histórico e non recorrer a algún 
tipo de imaxe fotográfica ou cinematográfica asociada é unha tarefa difícil de concibir na 
mentalidade actual.

O século XXI presenta na súa cabeceira unha nova revolución social nas comunicacións: a era 
dixital e internet.
Estes dous elementos están a supor un cambio tal nos comportamentos sociais que custa aventurar 
cara a onde camiñan as novas xeracións nacidas dentro deste sistema de información, intercambio 
de datos, postverdade e saturación visual, e democratización á xeración e acceso á información.
Por primeira vez na historia practicamente todo o mundo, en todos os países, ten ferramentas de 
recepción e envío de información no instante, información que se constrúe coas ferramentas que 
esta materia trata de analizar para facilitar a aprendizaxe.

Unha circunstancia recente xurdida das novas plataformas dixitais é a posibilidade de publicar na 
rede produtos construídos con moi poucos medios técnicos e á marxe da industria dedicada á 
produción dixital. Estas producións individuais poden ser vistas e/ou escoitadas por millóns de 
persoas, é a chamada democratización da imaxe.
Por vez primeira na historia, os/as creativos/as poden alcanzar o recoñecemento da súa obra sen 
pasar polo filtro da industria audiovisual.
Este apoio popular pode servir como indicativo de calidade para unha posterior integración de novos/
as creadores/as dentro da industria audiovisual.
Por outra banda, a facilidade de exposición do material ("subir á rede") non supón un aumento da 
calidade do creado; moi ao contrario, a realidade indícanos que a posibilidade ilimitada de xerar 
fotos, vídeos, blogs e páxinas web está a inundar o mercado audiovisual de produtos de calidade 
moi deficiente. Resulta pertinente, xa que logo, que os alumnos e as alumnas entendan a 
importancia do proceso creativo e o funcionamento das industrias asociadas que 
tradicionalmente se encargan de xestionalo.

Outra das novidades que presenta o mundo dixital actual, que o diferencia das súas orixes 
(sistemas analóxicos, electrónicos ou químicos), é a posibilidade de xeración de imaxes artificiais 
ou alteradas dun modo dificilmente distinguible da imaxe obtida por pura impresión da realidade. Os 
modernos sistemas dixitais de edición permiten crear ou modificar a realidade da imaxe cunha 
calidade dificilmente distinguible da simple plasmación da realidade nun fotograma de celuloide.
Por tanto, faise necesario e pertinente facilitarlle ao alumnado ferramentas técnicas e educativas 
que lle axuden a xestionar a marea de datos, información, imaxes, sons e posibilidades creativas 
que diariamente recibe en case todos os ámbitos nos que se desenvolve a súa vida. A intensidade e 
a efectividade que conseguen as creacións plásticas realizadas en soporte dixital son, 
indubidablemente, dunha forza impresionante, posto que combinan sabia ou atinadamente imaxes, 
música e mensaxes sonoras.
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Trátase, daquela, de que o alumnado comprenda e analice a cultura audiovisual da sociedade na
que vive e os medios de produción utilizados para xerala; deste xeito, poderá ser quen de 
desenvolver un sentido crítico e persoal, para ordenar a información recibida e temperar a 
intensidade da potencia icónica que o mundo audiovisual xera.

A adquisición de competencias para a análise dos elementos expresivos e técnicos, e a 
dotación de conciencia crítica, debe servir para crear unha cidadanía máis creativa, responsable,
crítica e participativa.
Esta materia ten un carácter propedéutico necesario e básico para o seu desenvolvemento en 
etapas posteriores, xa sexa en estudos universitarios de comunicación audiovisual e publicidade, 
belas artes, etc., ou xa nos de formación profesional de imaxe e son e nas ensinanzas artísticas. 
Mesmo como materia de interese persoal para desenvolverse nestes medios.

Neste senso, o ensino desta materia estrutúrase en dous camiños paralelos e complementarios:

 O primeiro deles é a análise dos produtos que se presentan por medios dixitais: aprender a 
ver, a escoitar, a discernir o que se di, como se di e por que se lle presenta ao/á espectador/a 
dun xeito determinado.

 O segundo é a creación por parte do alumnado de produtos audiovisuais; aprender o proceso 
creativo dos produtos audiovisuais é, probablemente, unha das mellores ferramentas para o 
desenvolvemento persoal e humano, que lles podemos facilitar aos alumnos e ás alumnas 
para a comprensión dos contidos que reciben por medios dixitais.

Estas dúas vías son, por tanto, imprescindibles e complementarias na formación; cada unha 
axuda a outra para camiñar xuntas no obxectivo de formar o alumnado nunha materia tan 
apaixonante como é a creación audiovisual.
O alumnado necesitará saber ler os produtos audiovisuais para comprender a súa mensaxe e, de 
xeito complementario, empezar a xerar produtos dixitais, co fin de se comunicar e coñecer mellor a 
realidade da cultura audiovisual.

Cultura Audiovisual desenvólvese durante dous cursos académicos, co criterio organizador de 
afianzar no primeiro curso de bacharelato as habilidades e os coñecementos necesarios para o 
seu desenvolvemento, e a súa aplicación técnica no segundo curso.
No primeiro curso o alumnado analizará os mecanismos visuais, a evolución dos medios e das 
linguaxes audiovisuais, e as funcións e as características da imaxe fixa e en movemento, co fin
de crear narracións audiovisuais sinxelas.
No segundo curso analizará a importancia da función expresiva da imaxe, o son e a música no 
proceso de creación de audiovisuais e, así mesmo, comprenderá a organización da produción de 
audiovisuais e as características dos novos medios e das mensaxes publicitarias, co fin de 
valorar e realizar produtos audiovisuais sinxelos.

Escenario COVID:
A presente pandemia ven a provocar graves problemas no desenvolvemento e concepción da 
asignatura ao dificultar a presenza de grandes grupos de traballo e limitar en grande medida o uso 
das ferramentas e o espazo do taller de imaxe.
Non obstante, negáronse dende inspección as medidas preventivas do ano pasado, como 
desdoblar o curso ou xuntar bloques lectivos de dúas horas para evitar desprazamentos.

Terase que limitar e controlar o uso do equipo común (cámaras, flashes, ordenadores,...) e a súa 
desinfección, e procurar sempre que se cumplan as medidas dispostas a tal efecto polas 
autoridades pertinentes.
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Os traballos e os apuntamentos entregaranse de forma electrónica, facendo uso das ferramentas 
dixitais como son Aulas Virtuais, Blogs, correo electrónico, etc...

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

Cada unidade didáctica fara fincapé nun ou varios destes obxectivos xerais, tal e como irá reseñado.

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
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p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

3
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

En relación aos estándares de aprendizaxe establécense os seguintes graos de concreción e as 
súas abreviaturas:

Excelente (X): o alumnado comprendeu e executou de forma global, clara e con detalle os termos 
do estándar de aprendizaxe sen ningún tipo de erros nin omisións.

Bo (B): o alumnado comprendeu e executou de forma global e clara os termos do estándar de 
aprendizaxe incurrindo en algún tipo de erro ou omisión non substancial.

Elemental (E): o alumnado comprendeu e executou de forma básica o estándar de aprendizaxe 
incurrindo en algún tipo de erro ou omisión.

Insuficiente (I): o alumnado non comprendeu nin executou o estándar de aprendizaxe 
presentando moitos erros significativos ou omisións substanciais.

Para superar a materia o alumnado ten que acadar un grao elemental como mínimo no 90% dos 
estándares de aprendizaxe.

Nos seguintes cadros se relacionan os diferentes elementos (obxectivos de etapa, contidos, criterios 
de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias), se temporalizan por bloques/trimestre e 
se establece como grao elemental na consecución dos estándares de aprendizaxe como o mínimo 
necesario para superar a área.
As abreviaturas ou letras tómanse das establecidas e recollidas no Decreto 86/2015 da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Como menciono no punto 6, os estándares de aprendizaxe están marcados como 
IMPRESCINDIBLES  ou NON IMPRESCINDIBLES  de cara a unha posible reclusión pola pandemia.

CULTURA AUDIOVISUAL I
 1º de Bacharelato

Obxectivos Contidos
Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Compe-
tencias
clave

Bloque 1. Imaxe e significado (1º Trimestre)

B, D, G,
H, C, N

B1.1. Imaxe 
representada: 
funcións e 
forma.

B1.1. Explicar as 
funcións da imaxe 
representada: 
simbólica, relixiosa, 
lúdica, decorativa, 
xerárquica, educativa, 
etc.

CA1B1.1.1. Analiza imaxes da 
historia da arte e explica as 
funcións ás que estaban 
destinadas.

CCL
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B, D G,
H, C, N

B1.2. Evolución 
da construción 
de imaxes fixas 
ao longo da 
historia da arte

B1.2. Recoñecer e 
diferenciar as 
principais formas de 
representación icónica:
simbolismo, realismo, 
expresionismo, 
naturalismo, idealismo 
e abstracción.

CA1B1.2.1. Compara imaxes da
historia da arte (por exemplo: 
hieratismo exipcio, helenismo 
grego, simbolismo románico, 
dramatismo barroco, realismo 
decimonónico, etc.) e establece 
as súas diferenzas formais.

CCEC

B, D G,
H, C, N

B1.3. Medios 
audiovisuais: 
características 
principais.

B1.3. Analizar as 
características 
principais da fotografía,
o son, o cine, a 
televisión e os 
produtos dixitais en 
internet.

CA1B1.3.1. Analiza as 
similitudes nos tratamentos 
formais entre a arte tradicional e
a fotografía.

CCEC

CA1B1.3.2. Compara o 
tratamento formal da pintura e a
fotografía do século XIX: 
retrato, paisaxe, eventos 
históricos, etc.

CCEC

B, D, G,
H, I, N

B1.4. Evolución 
dos medios e 
das linguaxes 
audiovisuais. 
Linguaxe dos 
novos medios. 
Comparativa 
histórica dos 
fitos da 
fotografía, o 
cine, a 
televisión, a 
radio, o 
multimedia e os 
novos medios. O
mundo 
audiovisual 
como 
representación 
do mundo real. 
Funcións da 
imaxe.
B1.5. 
Transcendencia 
da valoración 
expresiva e 
estética das 
imaxes e da 
observación 
critica das 
mensaxes.

B1.4. Valorar a 
importancia da 
evolución dos medios 
e das linguaxes 
audiovisuais nos 
medios de 
comunicación nas 
sociedades actuais, e 
a interrelación creativa 
que brindan as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.

CA1B1.4.1. Explica as 
principais características dos 
sistemas audiovisuais, as súas 
relacións e as súas diferenzas.

CCL
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CA1B1.4.2. Establece as 
diferenzas entre imaxe e 
realidade, e as súas diversas 
formas de representación.

CCEC

CA1B1.4.3. Analiza os avances 
que se produciron ao longo da 
historia no campo das 
tecnoloxías da información e da
comunicación, e na evolución 
estética das mensaxes 
audiovisuais.

CMCCT

CA1B1.4.4. Valora os contidos 
multimedia e dos novos medios 
na representación da realidade.

CD

Bloque 2. A imaxe fixa e a súa capacidade expresiva (2º Trimestre)

B, D, G,
N

B2.1. 
Características 
propias da 
imaxe 
fotográfica, en 
relación a outras
imaxes fixas.

B2.1. Recoñecer as 
propiedades 
diferenciadoras da 
imaxe fotográfica.

CA1B2.1.1. Establece as 
diferenzas entre imaxe 
pousada, instantánea, e captura
do movemento.

CD

B, D, G,
M, N

B2.2. 
Encadramento 
na imaxe fixa.

B2.2. Analizar as 
composicións 
fotográficas, valorando 
a disposición dos 
elementos dentro do 
espazo físico da 
imaxe.

CA1B2.2.1. Realiza fotografías 
de primeiro plano, plano detalle,
panorámicas, picados e 
contrapicados, analiza os 
resultados obtidos e valora a 
súa correspondencia gráfica 
con traballos similares de 
artistas coñecidos/as.

CD

B, D, G,
H, I, M, N

B2.3. Fotografía 
en branco e 
negro: 
características 
principais.

B2.3. Analizar a 
capacidade expresiva 
da imaxe en branco e 
negro, e a súa 
utilización como 
alternativa á fotografía 
en cor.

CA1B2.3.1. Analiza a obra 
gráfica de fotógrafos/as que 
traballen en branco e negro, 
como Martín Chambi, Irvin 
Penn, Cecil Beaton, Ansel 
Adams, etc.

CCEC

CA1B2.3.2. Realiza dous 
tratamentos de elaboración 
dixital a unha mesma 
composición, en branco e negro
e en cor, e analiza o resultado 
estético e semántico diferente.

CD

B, D, G,
H, I, N

B2.4. Fotografía 
en cor: 
características 

B2.4. Analizar a 
composición da cor a 
través do sistema 

CA1B2.4.1. Analiza o sistema 
RGB de construción da cor.

CMCCT
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principais. RGB.
CA1B2.4.2. Compara a obra 
dos/das principais fotógrafos/as 
e artistas no tratamento da cor, 
como Ernst Haas, Andy Warhol,
Howard Schatz, Ouka Lele, etc.

CCEC

B, D, G,
I, M, N

B2.4. Fotografía 
en cor: 
características 
principais.

B2.5. Analizar o uso da
cor na imaxe fixa: 
saturación, matiz, 
investimento, etc.

CA1B2.5.1. Realiza 
composicións en cor e altera o 
cromatismo mediante 
tratamento dixital, e logo analiza
os resultados obtidos.

CD

B,D,G,H,
N

B2.5. A 
fotografía como 
instrumento de 
denuncia social 
e o seu uso 
como imaxe do 
poder político.

B2.6. Identificar os 
patróns icónicos da 
fotografía como 
instrumento de difusión
da inxustiza social.

CA1B2.6.1. Analiza a obra e a 
transcendencia social dos 
traballos de Dorothea Lange, 
Sabastião Salgado, Kevin 
Carter, Manuel Pérez 
Barriopedro, Cristina García 
Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

CSC

B, D, G,
H, M, N

B2.5. A 
fotografía como 
instrumento de 
denuncia social 
e o seu uso 
como imaxe do 
poder político.

B2.7. Analizar as 
formas de expresar o 
poder político a través 
dos tempos, e a imaxe 
oficial a través de 
escultura ou a pintura, 
e valorar as similitudes
entre a imaxe clásica e
a fotográfica.

CA1B2.7.1. Realiza unha 
composición en que se analicen
as formas de expresar o poder 
político a través dos tempos 
(faraóns, emperadores, reis, 
presidentes, etc.), e analiza as 
similitudes entre a imaxe clásica
e a fotográfica.

CSC

B, D, G,
H, N

B2.6. Fotografía 
de moda. 
Condicionantes 
plásticos e 
económicos. 
Obra gráfica de 
Mario Testino, 
Jaume de 
Laiguana e 
Eugenio 
Recuenco

B2.8. Expor e 
comentar as claves 
plásticas da obra de 
fotógrafos/as da moda.

CA1B2.8.1. Explica as claves 
plásticas e compositivas da 
obra fotográfica e/ou 
videográfica de Mario Testino, 
Jaume de Laiguana e Eugenio 
Recuenco, etc.

CCL

B, D, G,
H, N

B2.7. Realidade 
paradoxal. Obra 
gráfica de 
Chema Madoz.

B2.9. Reflexionar 
acerca da relación 
entre a imaxe e a 
realidade xurdida na 
obra gráfica de Chema
Madoz.

CA1B2.9.1. Comenta a creación
plástica de Chema Madoz, 
analizando o xogo entre a 
realidade e a percepción 
paradoxal desta na súa obra.

CAA

B, D, G,
H, I, N

B2.8. Elementos
expresivos e 
usos da imaxe 
fixa. Códigos 
que configuran 
as linguaxes.
B2.9. Función 

B2.10. Analizar as 
funcións da imaxe fixa 
empregadas para 
satisfacer as 
necesidades 
expresivas da 
sociedade actual, e 

CA1B2.10.1. Analiza os 
elementos espaciais, as 
características básicas, o 
significado e o sentido 
empregados na lectura de 
imaxes fixas.

CCEC
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ilustradora da 
imaxe (imaxe e 
texto).
B2.10. 
Composición de 
imaxes fixas. 
Ritmo visual.
B2.11. Narración
mediante 
imaxes fixas 
(carteis, 
historieta gráfica
e 
presentacións). 
Guión da 
historieta. 
Elaboración de 
historias gráficas
mediante 
imaxes de uso 
público. A 
fotografía na 
publicidade.
B2.12. Técnicas 
dixitais no 
deseño, na 
manipulación e 
creación de 
imaxes.
B2.13. 
Tratamento de 
imaxes dixitais.

aplicalas na 
elaboración de imaxes 
dixitais.

CA1B2.10.2. Analiza as 
funcións do ritmo na 
composición de imaxes fixas.

CCEC

CA1B2.10.3. Valora os usos da 
imaxe fotográfica nos medios 
de comunicación e nos novos 
medios.

CSC

CA1B2.10.4. Recoñece e valora
que se respecte a autoría na 
elaboración e na distribución de
fotografías por internet.

CSC

CA1B2.10.5. Analiza os 
sistemas actuais dixitais de 
captación e tratamento 
fotográfico.

CD

Bloque 3. A imaxe en movemento e a súa capacidade expresiva (3º Trimestre)

B, D, G,
I, N

B3.1. 
Fundamentos B3.1. Analizar a 

CA1B3.1.1. Diferencia as 
principais características 

CMCCT

100



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

perceptivos da 
imaxe en 
movemento. 
Ilusión de 
movemento.

técnica de exposición 
de imaxes fixas para 
simular movemento, 
desde o principio do 
cine, pasando pola 
televisión, ata a imaxe 
dixital actual.

técnicas dos sistemas cine PAL 
e NTSC na reprodución de 
imaxes.

B, D, G,
H, N

B3.2. 
Composición 
expresiva do 
cadro de imaxe 
no cine e en 
televisión. 
Función da 
iluminación.

B3.2. Analizar as 
funcións e as 
características 
comunicativas da 
imaxe en movemento 
empregadas para 
satisfacer as 
necesidades 
expresivas da 
sociedade actual, e 
aplicalas na 
elaboración de 
producións dixitais 
sinxelas.

CA1B3.2.1. Analiza os 
elementos espaciais e 
temporais, as características 
básicas, o significado e o 
sentido na lectura de imaxes en
movemento.

CCEC

CA1B3.2.2. Identifica e analiza 
os elementos expresivos e 
estéticos utilizados nas 
producións audiovisuais 
(película cinematográfica, 
programa de televisión, etc.).

CSIEE

B, D, G,
I, N

B3.3. 
Características 
técnicas da 
imaxe 
cinematográfica 
e videográfica, 
da imaxe 
televisiva e dos 
audiovisuais. 
3D.

B3.3. Diferenciar a 
calidade da imaxe 
obtida por diferentes 
medios dixitais no 
relativo a resolución, 
brillo, luminosidade, 
etc.

CA1B3.3.1. Valora a función da 
iluminación como compoñente 
expresivo na construción do 
plano de imaxe.

CCEC

CA1B3.3.2. Identifica os 
sistemas técnicos de captación 
e edición dixital en producións 
audiovisuais.

CD

CA1B3.3.3. Analiza as 
características dos sistemas de 
captación e proxección de 
imaxes en 3D

CSIEE

B, D, G,
H, I, N

B3.4. Sistemas 
de captación de 
imaxes en 
movemento. 
Sistemas 
tradicionais 
analóxicos e 

B3.4. Analizar as 
características técnicas
necesarias para a 
creación de efectos: 
cámara rápida, lenta e 
bullet time.

CA1B3.4.1. Analiza pezas 
videográficas ou 
cinematográficas en que se 
apliquen efectos de movemento
(intencionados ou técnicos).

CMCCT
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modernos 
sistemas 
dixitais.

B, D, G,
H, I, N

B3.5. 
Características 
expresivas da 
velocidade de 
reprodución de 
imaxes: cine 
mudo; cámara 
lenta; bullet 
time.

B3.5. Valorar os 
resultados expresivos 
obtidos ao alterar a 
velocidade de 
reprodución das 
imaxes en movemento.

CA1B3.5.1. Realiza 
modificacións en pezas 
videográficas alterando a 
velocidade de reprodución e os 
parámetros relacionados co 
tamaño de imaxe, e analiza o 
resultado obtido.

CD

Bloque 4. Narrativa audiovisual (3º Trimestre)

B, D, G,
N

B4.1. Narración 
da imaxe en 
movemento. 
Plano e 
secuencia.

B4.1. Relacionar a 
construción do plano 
de imaxe e a súa 
capacidade narrativa.

CA1B4.1.1. Relaciona os 
elementos formais do plano e a 
súa consecuencia narrativa.

CAA

B, D, G,
H, N

B4.2. Planos de 
imaxe. 
Movementos de 
cámara.
B4.3. Diálogo no
cine: plano e 
contraplano.
B4.4. Plano 
secuencia.

B4.2. Diferenciar os 
principais tipos de 
plano de imaxe.

CA1B4.2.1. Analiza nunha obra 
cinematográfica a construción 
narrativa dos planos e a 
secuencia.

CAA

CA1B4.2.2. Comenta a 
construción do plano-
contraplano nun diálogo, a partir
dunha obra cinematográfica.

CMCCT

CA1B4.2.3. Explica a 
complexidade técnica da 
construción dun plano 
secuencia, utilizando, entre 
outras pezas posibles, "A soga" 
de Alfred Hitchcock; "Sede de 
mal" de Orson Welles e "Son 
Cuba" de Mikhail Kalatofov.

CD

B, D, G,
H, N

B4.5. Relacións 
espazo-
temporais na 
narración 
audiovisual. 
Flashforward e 
flashback.

B4.3. Analizar a 
importancia narrativa 
do flashback na 
construción narrativa 
cinematográfica.

CA1B4.3.1. Comenta a 
transcendencia narrativa do 
flashback en obras 
cinematográficas de relevancia.

CSIEE

CA1B4.3.2. Analiza o 
significado narrativo do 

CAA
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flashback en series para 
televisión.

B, D, G,
H, N

B4.6. Literatura 
e guión 
cinematográfico.
Sinopse. 
Escaleta. Guión 
literario. 
Secuencia. 
Guión técnico. 
Storyboard.

B4.4. Identificar en 
obras cinematográficas
de relevancia a súa 
estrutura narrativa.

CA1B4.4.1. Analiza a estrutura 
narrativa de obras significativas 
da historia do cine.

CCL

B, D, G,
H, N

B4.7. Montaxe 
audiovisual.

B4.5. Recoñecer as 
diferenzas entre a 
realidade e a 
representación que 
ofrecen as imaxes en 
movemento, 
analizando os 
aspectos narrativos 
dos produtos 
audiovisuais e 
aplicando criterios 
expresivos.

CA1B4.5.1. Identifica e analiza 
os elementos técnicos, 
expresivos e estéticos utilizados
nas producións audiovisuais, e 
aplicalos na valoración de 
diversos produtos (película 
cinematográfica, programa de 
televisión, etc.).

CAA

CA1B4.5.2. Especifica a 
tipoloxía de xénero, a 
intencionalidade comunicativa e
os códigos expresivos 
empregados na realización de 
películas e programas de 
televisión, a partir da súa visión 
e da súa análise.

CSC

B, D, G,
H, N

B4.8. Xéneros 
cinematográfico
s. Xéneros 
televisivos. Cine 
de ficción e 
documental. 
Cine de 
animación.

B4.6. Identificar e 
analizar os elementos 
técnicos, expresivos e 
estéticos utilizados nas
producións 
audiovisuais.

CA1B4.6.1. Analiza producións 
multimedia interactivas e de 
novos medios, identificando as 
características dos produtos e 
as súas posibilidades.

CCEC

B, D, G,
H, N

B4.9. Narrativa 
dos produtos 
interactivos.

B4.7. Identificar as 
posibilidades das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, con 
especial atención aos 
medios de 
comunicación de libre 
acceso, como internet

CA1B.4.7.1. Identifica e explica 
as posibilidades das tecnoloxías
da información e da 
comunicación, con especial 
atención aos medios de 
comunicación de libre acceso, 
como internet.

CCEC
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CULTURA AUDIOVISUAL II.
 2º de BACHARELATO

Obxectivo
s Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Compe-
tencias
clave

Bloque 1. Integración de son e imaxe na creación de audiovisuais e novos medios. 
1º Trimestre

D, G, I

B1.1. Función 
expresiva do 
son: 
características 
técnicas.

B1.1. Analizar as 
características técnicas
do son, como a 
lonxitude e a 
frecuencia de onda, e 
o timbre.

CA2B1.1.1. Explica as 
características físicas do son, e 
o proceso de creación e 
difusión.

CMCCT

G, G, I, 
M

B1.2. Gravación 
do son: tipos 
esenciais de 
microfonía.

B1.2. Diferenciar os 
sistemas de captación 
microfónica a partir das
necesidades de 
obtención do son

CA2B1.2.1. Realiza gravacións 
de son con aparellos sinxelos e 
valora os resultados obtidos.

CD
CAA

B, D, G, 
I, M

B1.3. A 
gravación e 
difusión musical. 
Sistemas 
monofónicos, 
estereofónicos, 
dolby surround, 
5.1, mp3 e 
outros posibles.

B1.3. Diferenciar as 
características técnicas
principais de gravación
e difusión de sons a 
través de diferentes 
sistemas 
(monofónicos, 
estereofónicos, dolby 
surround, 5.1, mp3, 
etc.).

CA2B1.3.1. Realiza edición 
dixital, convertendo pezas 
musicais dun sistema de son a 
outro (mono-estéreo, PCM wav,
aiff-mp3) e avalía os resultados 
(tamaño, calidade, destino final, 
etc.).

CD

B, D, G, 
I, M, N

B1.4. A relación 
perceptiva entre 
imaxe e son: 
diálogos, voz en 
off, efectos 
especiais e 
música.

B1.4. Explicar a 
relación entre a imaxe 
e o son.

CA2B1.4.1. Constrúe pezas 
audiovisuais combinando imaxe
e son, que integren voz en off, 
pezas musicais e efectos na 
narración visual.

CD

B, D, G, 
H, N

B1.5. 
Adecuación da 
música e dos 
sons ás 
intencións 
expresivas e 
comunicativas. 
Integración do 

B1.5. Analizar o 
resultado perceptivo 
obtido ao modificar os 
elementos sonoros 
nunha produción 
audiovisual.

CA2B1.5.1. Analiza o valor 
funcional, expresivo e 
comunicativo dos recursos 
sonoros (voz, efectos e música) 
empregados nunha produción 
radiofónica ou na banda sonora 
dunha produción audiovisual.

CSIEE
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son nas 
producións 
audiovisuais.

CA2B1.5.2. Observa produtos 
audiovisuais e valora as 
funcións comunicativas e 
estéticas da integración de 
imaxe e son.

CD

B, D, G, 
H, N

B1.6. Elementos 
expresivos do 
son en relación 
coa imaxe. 
Funcións da 
banda sonora.
B1.7. A banda 
sonora na 
historia do cine. 
Grandes 
creadores.

B1.6. Analizar a 
calidade da 
composición musical 
nas bandas sonoras 
para o cine e a súa 
importancia no 
conxunto total da 
película.

CA2B1.6.1. Relaciona a banda 
sonora de películas 
emblemáticas e a súa 
importancia na calidade do 
conxunto total da obra fílmica 
realizada.

CAA

B, D, G, 
H, N

B1.8. A banda 
sonora no cine 
español. 
Principais 
compositores: 
Augusto Algueró,
Roque Baños, 
Bernardo 
Bonezzi, 
Carmelo 
Bernaola, Antón 
García Abril, 
Alberto Iglesias, 
José Nieto, 
Alfonso 
Santisteban, 
Adolfo 
Waitzman, etc.

B1.7. Explicar a 
evolución do cine 
español a través das 
bandas sonoras de 
películas emblemáticas
e compositores 
salientables.

CA2B1.7.1. Analiza a 
composición musical de bandas
sonoras en España, e valora a 
calidade da construción musical
realizada.

CCEC

B, D, G, 
H, I, N

B1.9. Os fitos 
históricos do 
proceso de 
transformación 
nas linguaxes e 
nos medios 
técnicos no paso
do cine mudo ao 
cine sonoro.

B1.8. Valorar a 
importancia da función 
expresiva da imaxe, o 
son e a música no 
proceso de creación de
audiovisuais e de 
novos medios, 
analizando as funcións
comunicativas e 
estéticas dos produtos 
audiovisuais.

CA2B1.8.1. Recoñece as 
diferenzas entre a realidade e a 
representación que nos ofrecen 
os medios sonoros.

CMCCT

CA2B1.8.2. Identifica as 
funcións e as necesidades dos 
sistemas técnicos empregados 
na integración de imaxe e son 

CSIEE
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nun audiovisual ou en novos 
medios.

B, D, G, 
H, N

B1.10. O 
Slapstick na obra
de Max Sennet, 
Max Linder e 
Charlie Chaplin.

B1.9. Analizar a 
técnica narrativa do 
cine mudo e as súas 
características 
técnicas.

CA2B1.9.1. Explica as 
características principais da 
narrativa visual do cine mudo, 
facendo referencia a escenas 
emblemáticas da historia deste 
cine.

CD
CCL

B, D, G, 
H, N

B1.11. A 
comedia visual 
en Buster Keaton
e Harold Lloyd.

B1.10. Comentar as 
diferenzas entre os 
gags visuais e sonoros
no cine.

CA2B1.10.1. Comenta as 
diferenzas narrativas entre a 
comedia de chiste visual e 
sonoro

B, D, G, 
H, N

B1.12. Comedia 
dialogada. A 
obra 
cinematográfica 
de Woody Allen.
B1.13. Comedia 
coral. A obra 
cinematográfica 
de Luis García 
Berlanga.

B1.11. Expor a 
complexidade técnica 
da comedia coral.

CA2B1.11.1. Analiza a 
composición visual nas 
comedias corais e explica a 
complexidade técnica da súa 
resolución narrativa.

CMCCT

BLOQUE 2. CARACTERÍSTICAS DA PRODUCIÓN AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA EN
DIFERENTES MEDIOS.

2º Trimestre

B, D, G, 
H, N

B2.1. A industria 
cinematográfica, 
videográfica e 
televisiva 
segundo a 
evolución 
histórica das 
actividades de 
produción 
audiovisual.
B2.2. 
Organigramas e 
funcións 
profesionais na 
produción de 
produtos 
audiovisuais.

B2.1. Comentar o 
resultado artístico e 
técnico que utilizan os 
creadores na industria 
do cine e o teatro 
acerca do mundo do 
espectáculo.

CA2B2.1.1. Analiza a visión do 
mundo do cine en películas 
representativas.

CCEC

B, D, G, 
H, N

B2.3. Proceso de
produción 
audiovisual e 
multimedia.
B2.4. Creación 
de imaxes en 

B2.2. Analizar as 
características técnicas
e expresivas de 
diferentes medios de 
comunicación, así 
como as súas 

CA2B2.2.1. Relaciona a 
evolución histórica da produción
audiovisual e da radiodifusión 
coas necesidades e as 
características dos produtos 
demandados pola sociedade.

CSC
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movemento e 
efectos dixitais.

posibilidades 
informativas e 
comunicativas, e 
identificar os tipos de 
destinatarios das 
mensaxes.

CA2B2.2.2. Recoñece as 
funcións dos equipos técnicos 
humanos que interveñen nas 
producións audiovisuais e nos 
multimedia.

CD

CA2B2.2.3. Compara as 
características fundamentais 
das persoas destinatarias da 
programación de emisións de 
radio e televisión.

CAA

B, D, G, 
H, N

B2.5. Edición e 
posprodución de 
documentos 
multimedia.

B2.3. Analizar os 
procesos técnicos que 
se realizan na 
posprodución de pezas
audiovisuais.

CA2B.2.3.1. Describe a 
posprodución, a finalidade e as 
técnicas aplicadas á creación 
audiovisual.

CD

B, C, D, 
G, H, N

B2.6. Efectos na 
historia do cine e
a televisión: noite
americana, 
dobre 
exposición, 
croma e edición 
dixital.
B2.7. 
Condicionantes 
do deseño 
universal.

B2.4. Valorar a 
complexidade técnica 
e os resultados 
prácticos obtidos na 
fabricación de efectos 
para cine e televisión.

CA2.B2.4.1. Analiza a evolución
dos efectos no cine.

CCEC

CA2B2.4.2. Valora a 
necesidade da audiodescrición 
e da subtitulación de produtos 
audiovisuais e multimedia.

CSC

BLOQUE 3. OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 
2º Trimestre

B, D, G, 
H, N

B3.1. Linguaxe 
da televisión. 
Características 
técnicas e 
expresivas. 
Xéneros e 
formatos de 
programas de 
televisión. A 
televisión do 
futuro. Televisión

B3.1. Valorar o uso e o
acceso aos novos 
medios en relación 
coas necesidades 
comunicativas actuais 
e as necesidades dos 
servizos públicos de 
comunicación 
audiovisual tradicional.

CA2B3.1.1. Analiza producións 
radiofónicas e televisivas 
identificando as características 
dos xéneros e distinguindo os 
estereotipos máis comúns 
presentes nos produtos 
audiovisuais.

CCL
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interactiva.
B3.2. Fitos da 
televisión na 
linguaxe 
audiovisual.

B, D, G, 
H, N

B3.3. A televisión
en España. 
Tipoloxías de 
programas para 
televisión e a súa
realización: 
informativos, 
entretemento, 
drama, comedia, 
terror, musicais, 
concursos, etc.
B3.4. Grandes 
realizadores/as.

B3.2. Analizar a 
importancia creativa, 
técnica e histórica dos/
das principais 
realizadores/as da 
televisión en España.

CA2B.3.2.1. Analiza pezas 
emblemáticas dos/das 
principais realizadores/as de 
televisión en España e comenta
a calidade do produto realizado.

CCEC

B, D, G, 
H, N

B3.5. Radio: 
características 
técnicas e 
expresivas. 
Xéneros e 
formatos de 
programas de 
radio 
(informativo, 
revista, 
retransmisión 
deportiva, etc.): 
características.

B3.3. Explicar as 
características 
principais da 
retransmisión 
radiofónica.

CA2B3.3.1. Comenta as 
principais características da 
retransmisión radiofónica e a 
evolución desde o seu inicio ata
os sistemas dixitais actuais.

CAA

B, D, G, 
H, N

B3.6. Radio 
interactiva.

B3.4. Comentar as 
diferenzas de 
formulación narrativa 
dos xéneros 
radiofónicos, e 
establecer as súas 
características 
principais.

CA2B3.4.1. Identifica as 
características principais dos 
xéneros radiofónicos.

CCEC

CA2B3.4.2. Analiza a estrutura 
dos principais xéneros 
radiofónicos e establece as 
súas diferenzas principais: 
presentación, ritmo narrativo, 
locución, recursos musicais e 
sonoros, etc.

CCEC

B, D, G, 
H

B3.7. Estudo de 
audiencias e 
programación. 
Características 
da obtención dos

B3.5. Analizar e valorar
a importancia 
económica dos índices
de audiencia nos 
ingresos publicitarios 

CA2B3.5.1. Valora a 
participación dos estudos de 
audiencias na programación 
dos programas de radio e 
televisión.

CMCCT
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datos de 
audiencia. 
Sistemas de 
elaboración 
estatística de 
resultados e 
transcendencia 
na produción 
audiovisual.

das empresas de 
comunicación.

B, D, G, 
H, N

B3.8. A radio e a 
televisión como 
servizo público.
B3.9. Medios de 
comunicación 
audiovisual de 
libre acceso. 
Internet e a 
socialización da 
información, a 
comunicación e 
a creación.
B3.10. Uso 
responsable da 
rede.
B3.11. Liberdade
de expresión e 
dereitos 
individuais do/da 
espectador/a.

B3.6. Identificar e 
discernir as 
comunicacións que 
emiten os medios de 
difusión, diferenciando 
información de 
propaganda comercial.

CA2B3.6.1. Comenta a 
importancia dos programas 
informativos de radio e 
televisión, e a súa 
transcendencia social.

CCL

CA2B3.6.2. Compara a mesma 
noticia relatada segundo 
diferentes medios de 
comunicación e establece 
conclusións.

CSIEE

CA2B3.6.3. Valora a influencia 
dos medios de comunicación a 
través da rede

CSC

BLOQUE 4. A PUBLICIDADE.
3º Trimestre

B, D, G, 
H, N

B4.1. Análise da 
imaxe 
publicitaria.
B4.2. 
Publicidade: 
información, 
propaganda e 
sedución.
B4.3. Funcións 
comunicativas e 
estéticas.

B4.1. Valorar a 
dimensión social e de 
creación de 
necesidades das 
mensaxes publicitarias,
analizando as funcións
comunicativas e 
estéticas da mensaxe 
publicitaria.

CA2B4.1.1. Recoñece as 
funcións da publicidade, 
diferenciando os elementos 
informativos dos relacionados 
coa emotividade, a sedución e a
fascinación.

CCL
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CA2B4.1.2. Analiza imaxes 
publicitarias relacionando a súa 
composición e a súa estrutura 
coa consecución dos seus 
obxectivos.

CSIEE

CA2B4.1.3. Xustifica a 
composición comunicativa e a 
estrutura de anuncios e 
mensaxes publicitarias en 
relación da consecución dos 
seus obxectivos.

CCL

B, D, G, 
H

B4.4. Novas 
formas de 
publicidade: 
localización do 
produto, e 
publicidade 
encuberta e 
subliminar 
(definicións 
correctas de 
ambas as 
situacións).

B4.2. Analizar os 
sistemas de inserción 
de publicidade nos 
programas de radio e 
televisión.

CA2B4.2.1. Analiza recursos 
utilizados para inserir 
publicidade nos programas 
(anuncio, patrocinio, publicidade
encuberta, etc.).

CSC

CA2B4.2.2. Difire as vantaxes e
os inconvenientes de cada 
recurso.

CSIEE

B, D, G, 
H, N

B4.2. 
Publicidade: 
información, 
propaganda e 
sedución. 
Estereotipos de 
xénero. Factores
de identificación 
da publicidade 
sexista.

B4.3. Expor as 
consecuencias sociais 
do papel dos actores e 
das actrices 
cinematográficos/as 
como xeradores/as de 
tendencias e a súa 
relación cos 
patrocinadores 
comerciais.

CA2B4.3.1. Recoñece e explica 
razoadamente a presenza da 
publicidade e do patrocinio na 
imaxe social dos actores e as 
actrices, e a súa transcendencia
social.

CCEC

B, D, G, 
H

B4.5. 
Publicidade no 
deporte: claves 
sociais e 
económicas.
B4.6. 
Publicidade de 
dimensión social.
Campañas 
humanitarias.

B4.4. Comentar a 
relación entre os 
triunfos deportivos e a 
súa asociación a 
produtos comerciais.

CA2B4.4.1. Analiza a relación 
entre o deporte e o patrocinio 
comercial ou a publicidade

CAA

BLOQUE 5. ANÁLISE DE IMAXES E MENSAXES MULTIMEDIA.
3º Trimestre.
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B, D, G, 
H, N

B5.1. Lectura 
denotativa e 
connotativa de 
imaxes. Análise 
de imaxes fixas e
en movemento.
B5.2. Análise de 
produtos 
multimedia.

B5.1. Desenvolver 
actitudes selectivas, 
críticas e creativas 
fronte ás mensaxes 
que recibimos a través 
das canles de difusión,
aplicando solucións 
expresivas para 
elaborar pequenas 
producións 
audiovisuais.

CA2B5.1.1. Analiza producións 
multimedia e de novos medios, 
e xustifica as solucións 
comunicativas empregadas

CCEC

B, D, G, 
H, M, N

B5.3. Valores 
formais, 
estéticos, 
expresivos e de 
significado das 
imaxes.
B5.4. Incidencia 
das mensaxes 
segundo o 
emisor e o medio
utilizado.

B5.2. Seleccionar e 
discernir recursos 
audiovisuais 
adaptados a unha 
necesidade concreta.

CA2B5.2.1. Compara os 
contidos comunicativos 
audiovisuais que se achan en 
internet e valora a adecuación 
dos emisores e as súas 
repercusións.

CSC

CA2B5.2.2. Recoñece 
expresivamente e 
narrativamente un filme, e 
valora as súas solucións 
técnicas na creación da 
mensaxe.

CCL

CA2B5.2.3. Analiza 
expresivamente e 
narrativamente un programa de 
televisión, e valora as súas 
solucións comunicativas e o 
público ao que vai dirixido.

CAA

CA2B5.2.4. Elabora unha 
pequena produción audiovisual, 
aplicando solucións expresivas 
segundo o xénero e o formato 
seleccionado.*

CD

*O Estándar CA2B5.2.4 será desenvolvido ou non en función do escenario covid

4 TEMPORALIZACIÓN
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No primeiro curso o Bloque 1 desenvolverase ao longo do 1º Trimestre, o Bloque 2 no 2º, e o Bloque
3 e 4 no 3º. No segundo curso o Bloque 1 ocupará o 1º trimestre, o Bloque 2 e 3 o 2º e o Bloque 4 e
5 o 3º.

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1º Bacharelato Bloque 1 Bloque 2 Bloques 3 e 4

2º Bacharelato Bloque 1 Bloques 2 e 3 Bloques 4 e 5

 

Isto o faremos así dado que a materia ten unha grande compoñente procedimental e creativa, e na
miña experiencia é moi complicado temporalizar a creatividade ou prever o uso, dispoñibilidade e bo
funcionamento  dos  materiais  tecnolóxicos  necesarios  asociados  á  materia,  sendo  que  a
dispoñibilidade por estudante é limitada, especialmente no escenario CoVid (por exemplo, facer uso
dunha cámara réflex que o estudante pode ou non posuír, equipos de iluminación, etc)

5 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA

Estarán desglosados en IMPRESCINDIBLES ou NON IMPRESCINDIBLES.
Os imprescindibles estarán sinalados en cor verde e os non imprescindibles en cor azul  no cadro 
do punto 4

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora e 
deberase ter en conta o grao de dominio das competencias correspondentes a través de 
procedementos de avaliación e instrumentos de obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade 
na identificación das aprendizaxes adquiridas.

Para favorecer a flexibilidade no proceso avaliador, consideramos oportuno non asignar a priori un 
procedemento e/ou instrumento a cada un dos estándares recollidos nesta programación. Parécenos
máis operativo e adaptativo propor unha relación dos que empregaremos ao longo do curso, e cuxa 
elección irá sempre en función das características do alumnado e/ou do grupo.

En todo caso obviaremos elementos subxectivos na medida do posible dentro dun campo, o 
audiovisual, propenso a utilizar elementos emocionais, artísticos, expresivos, etc que resultan en 
certo modo imponderables. 

Contémplase a posibilidade do confinamento dentro do escenario covid incorporando procedementos
e instrumentos baseados nas TIC para facilitar o normal desenvolvemento do proceso. 

É importante sinalar que no caso de ir ao escenario semipresencial, o traballo en grupo será moi 
difícil ou imposible, polo que se fará máis patente a análise dos traballos de xeito individualizado.

Nesta táboa atoparemos os procedementos e instrumentos máis socorridos, estando máis 
pormenorizado o detalle no cadro do punto 6.2
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ESCENARIO PRESENCIAL ESCENARIO SEMIPRESENCIAL

PROCEDEMENTOS XERAIS

Observación directa

Probas de execución

Análise de documentos gráficos e/ou multimedia

Blog persoal/ Aula virtual

Observación directa

Probas de execución

Análise de documentos gráficos e/ou multimedia

Blog persoal/ Aula virtual

Videoconferencias

Webinars / Videoleccións

INSTRUMENTOS XERAIS

Guía de avaliación dixital individualizada por traballo e persoa

Lista de control
Lista de verificación

Rúbricas

Portfolio Dixital

6.1 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.

Os procesos de valoración produciranse en sesións de avaliacións dos traballos. As correccións 
poderán ser individuais ou en gran grupo dependendo da natureza do traballo e do tipo de grupo. É 
importante este tipo de sesións pois nelas vólvese sobre os contidos obxecto dos traballos, fixándose
definitivamente a aprendizaxe, e ao tempo, o proceso avaliativo é máis participativo e transparente.

Polo tanto pretendemos incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na súa 
avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto aos logros e ás dificultades 
(autoevaluación) ou valorando a participación dos seus compañeiros nas actividades grupais 
(avaliación entre iguais).

Estableceranse ademáis, as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 
avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais, no caso 
de telos.

En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e cantidade destas será decidido 
polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amosou 
non alcanzar o grao mínimo necesario previsto.

6.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os instrumentos de avaliación que empregaremos están organizados de forma xeral según os tres
tipos de contidos ou saberes, actitudinais, conceptuais e procedimentais.
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Saberes
Actitudinais

Saberes Conceptuais Saberes Procedimentais

- Guía de 
observación.
- Lista de cotexo.
- Rexistro 
anecdótico

- Realizaránse probas 
tipo exame ou test con 
preguntas de tipo teórico
e/ou con cuestións que 
esixan resposta de tipo 
gráfico. Ou ben peticións
de desenvolvemento de 
traballos teóricos 
concretos. 

Tamén, no caso de 
proxectos, traballos, 
etc,... teranse en conta o
discurso empregado e 
as ideas 

subxacentes.

Este tipo de probas 
deber seguir en xeral as 
seguintes pautas:

- Antes de cada exame, 
o profesorado deberá 
indicar previamente os 
contidos precisos sobre 
os que versa a proba ou 
traballo e os estándares 
de aprendizaxe que se 
van avaliar:

- O exame ou traballo 
teórico puntuarase 
segundo os estándares 
de aprendizaxe a avaliar.

- O profesorado indicará 
na redacción da proba 
os estándares a avaliar e
establecerá o grao de 
consecución adquirido 
polo alumnado.

- Existirá unha 
correspondencia entre o 
grao de consecución e a 
puntuación da proba.

Tamén poderanse usar 
Rúbricas en traballos 
concretos, previamente 

O alumnado realizará traballos de aula de 
diferente natureza dependendo dos contidos e 
do nivel educativo no que esté. Neste sentido o 
traballo de clase será de tres tipos diferentes 
adaptándose así ao desenvolvemento cognitivo
do alumnado:

- Prácticas: son traballos individuais moi 
pautados que se desenvolverán entre unha e 
dúas sesións dentro da aula. Son aplicacións 
directas das  explicacións do profesor coas que 
se pretende a experimentación dos contidos 
tratados. Pretenden fixar a nova aprendizaxe 
así como servir de material de estudo ou 
referencia para a probas posteriores. Estes 
pequenos traballos serán subidos a un espazo 
virtual ou blog polo alumnado sempre que sexa 
posible, ou ben agrupados nun cartaz físico. Un
exemplo de práctica podería ser a realización 
dunha análise dunha fotografía.

- Traballos: individuais ou en grupos pequenos 
que se desenvolverán tanto na aula como na 
casa supervisados constantemente polo 
profesor e que ocuparán varias sesións. 
Requiren unha sesión previa de contidos na 
que se busca a participación do alumnado 
durante a mesma para finalizar coa exposición 
dos requisitos do traballo. Serán expostos no 
espazo virtual ou blog de cada estudante 
sempre que sexa posible, referenciando a todos
os integrantes do grupo, ou ben entregados de 
forma física. Un exemplo de traballo podería ser
a realización dunha sesión de fotos.
Terase especial coidado cos traballos en grupo 
dentro dun escenario Covid

- Proxectos: son traballos máis complexos nos 
que se require maior grao de investigación e 
implicación por parte do alumnado. Poden 
desenvolverse de xeito individual ou en parella, 
pequeno grupo, ou gran grupo, estas dúas 
opcións menos recomendables no escenario 
CoVid. O proxecto segmentarase en diferentes 
estadios para que o alumnado vaia adquirindo 
as competencias necesarias para desenvolver 
o proxecto ata o final.  
Dentro do proxecto iranse desenvolvendo 
diferentes contidos dun xeito aberto. É a 
ferramenta de aula máis complexa pois 
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explicadas ao alumnado. trátanse de recursos abertos, participativos na 
súa determinación e iterativos no seu deseño. 
Esto é, a propia temática será escollida polo 
alumnado entre varias propostas, incluso pode 
suxerirse a partir dos intereses do mesmo 
alumnado. 
Dentro do proxecto, o profesorado en 
colaboración co alumnado irán desenvolvendo 
o proxecto tanto no seu deseño como na súa 
execución. Son ferramentas pedagóxicas 
complexas pois por un lado requiren a 
motivación e implicación de todo o grupo, e por 
outro lado o deseño vai definíndose a medida 
do transcurso do proxecto. Estes riscos na 
meirande parte dos casos compénsanse co 
sobresaínte grao de aprendizaxe do alumnado. 
Un exemplo de proxecto podería ser a 
realización dunha curtametraxe.

Para a avaliación das prácticas, traballos ou 
proxectos, poderanse empregar o instrumentos 
que máis se axusten á proposta entre os que se
relacionan a continuación:

- Guía de avaliación dixital individualizada 
por traballo e persoa. (O centro dispón dun 
protocolo para pechar a fenda dixital naqueles 
casos e familias que o precisen)
- Listas de cotexo
- Guías de observación
- Rexistro anecdótico
- Rúbricas. Previamente explicadas ao alumnado, 
e desglosadas na corrección.
- Portfolio físico/dixital. Imaxes, videos ou 
diversos medios dixitais que serán almacenados na 
“nube”.
- Blog, páxina web ou espazo virtual
- Logros (ludificación)

7 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

7.1. Directrices metodolóxicas

- Metodoloxía activa. Buscarase a implicación activa do alumnado como protagonista do proceso de 
ensino aprendizaxe, coa base de que o específico individual ten unha importancia decisiva na 
expresión plástica que engaden valor aos aspectos máis xerais compartidos polo grupo.

- Experimental. Tódolos conceptos, habilidades, ou teorías expostas serán comprobadas de forma 
empírica a través do traballo práctico. Neste sentido o procedimental será a proba definitiva do 
entendemento ou a comprobación da comprensión dos aspectos tratados teóricamente, entendendo 
que entre o procedimental e o conceptual hay unha unidade metodolóxica inseparable.
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- Participativa. Se fomentará o intercambio de opinións e puntos de vista entre o alumnado coa 
finalidade da implicación responsable no proceso de ensino – aprendizaxe.

- Aberta. Tratarase de vincular o traballo de aula co entorno vital do alumno (medios de 
comunicación, etc.), servindo aquel de instrumento de análise da súa propia realidade, e 
reciprocamente esta última como un material valioso no seu proceso de aprendizaxe, para o que se 
motivará ao alumno á procura de información por medios como internet ou prensa.
Neste ámbito incluirase a colaboración do Departamento ao Plan de integración das tecnoloxías da 
información e a comunicación. Ademais da utilización de ordenadores nos ámbitos da materia 
(edición e tratamento dixital de imaxes fixas ou en movemento, programas de CAD, etc.) preténdese 
que o alumno empregue as tecnoloxías da información como medios de expresión do seu propio 
traballo, así como para a busca de información e xestión da mesma (comunicar o seu traballo a 
través de presentacións con soporte informático, busca en internet, escaneado de imaxes, etc).

- Lúdica. Tentarase de motivar ao alumnado a través de logros e méritos anecdóticos relacionados 
coa cultura popular que sirvan como motivación, asemade o entorno da clase manterá sempre un 
ambiente de xogo e “bó rollo”.

- Transversal. Buscarase a conexión con outras materias afíns así como a introducción de aspectos 
que teñan que ver con problemáticas de importancia para o alumnado: convivencia, sexismo, 
multiculturalidade, ética, etc..

A nosa metodoloxía seguirá un modelo de intervención educativa no que observaremos estas 
directrices:

1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para construír a partir 
de ahí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren dito nivel de desenvolvemento.
2. Suliñar a necesidade de estimular o desenvolvemento das capacidades xerais e das competencias
clave por medio do traballo paulatino e ordenado conforme ás capacidade do alumno.
3. Dar prioridade á comprensión dos contidos cos que se traballa fronte á súa mera aprendizaxe 
mecánica.
4. Procurar ofrecer oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos de modo que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido dende unha perspectiva de 
aprendizaxe significativa.
5. Fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a formulación de opinións críticas con respecto 
ao que se aprendeu de modo que o alumno poida asimilar o aprendido e incorporalo eficazmente á 
súa experiencia persoal.

7.2. Dinámicas de grupo.

Dependendo do tipo de actividade proposta, o sistema de traballo modificará o número de alumnos 
que toman parte nela.
Dende este punto de vista, planifícanse catro tipos de actividades:
- Individuais. Para favorecer a iniciativa propia , a creatividade e a autonomía persoal. Serán 
valoradas de xeito individual tamén.
- En parella. Unha forma de estimular o debate e o intercambio de ideas nun primer momento. A 
valoración deste tipo de actividade é compartida a partes iguais polos integrantes da parella.
- De pequeno grupo. Tomando como moito grupos de cinco persoas, intentamos favorecer a 
integración e desenvolver a capacidade de traballo en equipo. Na valoración final intervirán, ademáis 
do profesor, o alumnado integrado no grupo.
- De gran grupo. Pretenden convidar ao debate e estimular o desenvolvemento das relacións sociais
e persoais. Na valoración final intervirán, ademais do profesor, o alumnado integrado no grupo.
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7.3. Escenario CoVid.

A chegada da pandemia ten un grande impacto no desenvolvemento das actividades docentes e das 
prácticas dentro do horario escolar, e mesmo fora del.

O espazo xa limitado da aula de imaxe e da aula de informática afecta ao número de persoas que 
poderán estar dentro de cada espazo a un tempo. As limitacións involuntarias de espazo non 
poderán redundar na nota ao avaliar, pero non cabe dúbida algunha de que vai a afectar 
negativamente a materias de carácter tan práctico como estas.

Do mesmo xeito. Terase especial coidado en que os traballos en parella, pequeno e grande grupo 
non impliquen risco algún para o alumnado. Se unha actividade non garantiza a seguridade no 
escenario CoVid será sustituida por unha colaboración a distancia entre os compoñentes do grupo, 
diferida ou individual.
Cando falo de diferida refírome a un traballo que poden completar en grupo sen ter que ser ao 
mesmo tempo ou no mesmo espazo.

8 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

8.1. Recursos e organización dos espazos.

No Centro contamos cunha aula-taller específica para a materia, aínda que compartida no seu uso, a
aula de Imaxe.

O noso departamento dispón de varias aulas e espazos relacionados coas materias artísticas, un 
aula de debuxo, un obradoiro de volume e a debandita aula de imaxe. 

Ademáis existen dúas aulas con ordenadores e conexión a internet, compartidos. A aula de Imaxe 
revelouse como moi pequena para o seu uso con grandes grupos, e a súa dotación é casi 
testimonial. Amosa ser especialmente pequena de cara ao escenario CoVid, obligando ao desdoble 
do grupo de artes.

Este curso 2020.2021 as sesións lectivas da materia impartiranse na Aula de Imaxe, así como na 
contorna do centro para actividades no exterior.

Para aqueles contidos que requiran recursos especiais, como os relativos á imaxe fotográfica ou a 
traballos co ordenador, empregaremos os ordenadores na aula de imaxe ou preferentemente a aula 
de informática coa que conta o centro, que por certo ten equipos vellos e que funcionan mal.
Polo que respecta a outros materiais e recursos que empregaremos na materia, faremos unha 
exposición máis detallada no apartado correspondente.

8.2. Materiais e recursos didácticos.

A aula de Imaxe conta con mesas e sillas, unha pizarra dixital cun canón proxector e unha pizarra de 
rotuladores e 8 ordenadores. Ten dúas pilas de auga con desagüe. Conta tamén cun cativo 
laboratorio de fotografía química, que alterna o seu cometido co de almacén. Ademáis contamos 
cunha moi pequena cantidade de cámaras e trípodes para prestar ao alumnado que careza delas, 
así como algúns flashes de man e focos.
Aparte  destes elementos, os materiais de uso común serán os indicados e requeridos para cada 
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traballo.
O alumnado non ten que mercar libro de texto algún, os contidos teóricos serán ofrecidos 
dixitalmente polo profesorado e completados coa toma de apuntes personais por parte do alumnado.

Nas sesións de aula utilizaremos diferentes tipos de recursos didácticos como:

- A biblioteca de aula e de Centro, en especial a banda deseñada e os libros específicos. Tamén a 
propia biblioteca persoal do profesor de Cau.
- O blog do profesor e alumnado.
- Webs de referencia
- Videotitorías e diferentes tipos de recursos na rede
- Software incorporado nos ordenadores do alumnado facendo especial uso de software libre e 
gratuíto. Emprego dos recursos multimedia online para a presentación ou complemento dos contidos 
(webs, blogs…) Emprego de recursos TIC de creación propia: presentacións en Power Point. Uso 
de Programas de Manipulación de Imaxes (Gimp, Krita, Rawtherapee, PaintToolSai), de debuxo 
vectorial (Inkscape, office draw), de Animación Stop Motion (Monkey ou similar), de edición de 
vídeo (Movie Maker, Hitfilm Xpress, Openshot)... Visitas virtuais a Museos para o análise das 
obras de arte.
- Por suposto, e anticipando unha situación de telepresencia usaremos a Aula Virtual/Classroom, 
Gsuite, Webex, Mail e os recursos telemáticos necesarios.

9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

9.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

Os criterios de avaliación son os establecidos máis polo miúdo nos diversos cadrantes do punto 4
desta programación.

9.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

Desglosados en función dos saberes actitudinais, conceptuais e procedimentais.

Consultar o seguinte cadro para máis detalles.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
SABERES ACTITUDINAIS SABERES CONCEPTUAIS SABERES

PROCEDIMENTAIS
Elementos Avaliables

- Valoración do traballo 
individual.

- Valoración do traballo en 
grupo.

- Actitude participativa na 
clase.

- Dispoñibilidade do material 
necesario no momento 
requerido.

- Actitude respetuosa do 
alumno/a cos seus 
compañeiros/as da aula 
durante as clases, así como 

- Comprensión dos requisitos 
solicitados.

- Enfoque da resolución.

- Determinación dos 
pormenores.

- Execución e claridade 
expositiva.

- Orixinalidade da resposta ou 
proposta de ser o caso.

- Comprensión do problema 
proposto: tratarase de ver ata 
qué punto o alumnado 
comprende todos os aspectos 
da proposta enunciada polo 
profesorado.

- Creatividade: este é quizais 
o aspecto máis complicado da 
avaliación, xa que nel o 
profesorado ten que procurar 
apreciar como o alumnado, en 
conflito co exposto no 
momento anterior, ofrece unha 
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co profesorado da materia, 
segundo se establece nas 
normas de convivencia do 
centro (RRI)

- Asistencia a clase.

- Cumprimento dos Protocolos
CoVid

proposta orixinal sen 
comprometer a fidelidade ás 
directrices baixo as que debe 
desenvolverse a actividade.

- Execución técnica: 
avaliarase a destreza no uso 
das técnicas e instrumentos 
indicados en cada caso.

En calquera caso, na avaliación teranse en conta as  circunstancias e capacidades de cada 
alumno/a en particular e todos aqueles aspectos relativos ao proceso de realización das 
actividades que poidan incidir no resultado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
SABERES ACTITUDINAIS SABERES CONCEPTUAIS SABERES

PROCEDIMENTAIS
A puntuación máxima 
correspondente a este 
apartado será dun 20% da 
nota máxima global (2 
puntos), dividíndose en 
dous apartados que se 
corresponden con 1 punto 
cada un deles:
- Traballo.
Se o alumnado entrega en 
tempo e forma as diferentes 
actividades previstas, na 
avaliación acadará a 
puntuación máxima de 1 
punto. A entrega tardía dun 
traballo sen causa xustificada 
restará un 0,5 puntos da nota. 
Se foran dous días de retraso 
ou máis na entrega, non 

Establécese unha 
correspondencia entre o grao 
de consecución dos 
estándares de aprendizaxe e a 
cualificación deste tipo de 
saberes. Cada estándar será 
cualificado en base 4 e según 
a seguinte relación:

Grao de consecución do 
estándar; Excelente (4), Bo (3),
Elemental(2) e Insuficiente (1). 
No caso de non responder (0)

Puntuarase este apartado 
como máximo cun 40% da 

Como no caso das probas tipo 
exame, os traballos de aula 
virán referenciados aos 
estándares de aprendizaxe que
se pretenden avaliar. 
Establecéndose o mesmo 
cadro de correspondencias 
entre graos de concreción e 
cualificación númerica:

Grao de consecución do 
estándar; Excelente (4), Bo (3),
Elemental(2) e Insuficiente (1). 
No caso de non responder (0)

A valoración destes contidos 
será dun mínimo do 40% da 
nota global total (4 puntos) e 
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sumarán o punto á súa nota 
de avaliación.

- Actitude e respecto ás 
normas de aula de 
convivencia.
Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas 
de convivencia do centro e ás 
propias da aula non acadará a
puntuación máxima de 1 
punto.
Entendemos que non traer o 
material solicitado para 
realizar as tarefas asignadas é
unha falta leve de actitude. 
De ser amonestados 
levemente unha vez por 
condutas contrarias ás normas
ou non traer o material 
solicitado restará 0,5 puntos 
da nota. Se o alumno/a tivera 
unha segunda amonestación 
ou a primeira fora de carácter 
grave non sumará punto algún
á súa cualificación.

nota máxima global do 
trimestre (4 puntos) e o 
alumnado deberá obter unha 
cualificación mínima dun 2,5 
sobre 10 para ter a 
posibilidade de facer media co 
resto de elementos avaliables.

Como norma xeral haberá 
entre unha e dúas probas por 
trimestre que ponderarán en 
función da proporción de 
materia que teña cada unha 
delas.

Aquel alumnado que non faga 
as probas por estritas causas 
xustificadas terán o dereito de 
facelas posteriormente 
segundo nova convocatoria 
establecida polo profesorado e 
por norma xeral dentro do 
horario da área.

será imprescindible acadar a 
cualificación mínima dun 3 
en base 10 na media de 
tódolos traballos requeridos no 
trimestre avaliado.

Ao longo da avaliación, o alumnado poderá recuperar os exercicios cualificados negativamente 
( porque non os realizou no seu día ou porque os realizou mal…etc) entregándoos antes de finalizar 
o período lectivo desa avaliación, sempre que se teña falado previamente co profesorado.

Sistema de cualificación das diferentes avaliacións.

A cualificación global da avaliación (a nota) será a suma das notas parciais correspondentes 
aos distintos saberes (sempre e cando a suma das notas medias obtidas nos contidos 
conceptuais e nos procedimentais sexa igual ou superior a un 4), segundo a baremación 
exposta para os mesmos. 

Na nota final, redondearase a nota con decimais ao valor enteiro da cualificación, excepto no caso de
que a fracción decimal sexa de 0,5 ou máis, en que se adxudicará o valor enteiro seguinte. Polo tanto
establécese o aprobado no 4,5.

9.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

A aqueles/as alumnos/as que na nota trimestral acaden a calificación de 4,5 outorgaráselles a 
calificación de 5.
Considérase que un alumno aproba a asignatura cando a media aritmética das cualificacións sen 
redondeo dos tres trimestres sexa igual ou superior a 4,5.
O alumnado poderá ter a oportunidade de recuperar calquera das tres avaliacións nunha proba de 
suficiencia que terá que pedir ao profesorado.
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10
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Neste caso concreto, CAU I é unha materia que inician, polo que non procede.
En canto a CAU II, a totalidade do alumnado de 2º BACH de Artes ten superada a asignatura previa, 
polo que tampouco procede.
Así pois, neste curso non atopamos a ningún estudante que precise deste apartado, polo que non se 
concreta, quedando aberto á revisión de incorporarse algún estudante nestas circunstancias.

11 PLAN DE REFORZO

Cando un alumno non acade nota suficiente para aprobar un trimestre, terá a posibilidade de repetir 
ou facer os diferentes traballos ou probas novamente (recuperación) para acadar os estándares 
mínimos necesarios, previa conversación co profesorado. 
A proba ou entrega das actividades poderá realizarse no seguinte trimestre ou ao final do curso, 
repito, acordando as datas e a entrega co docente. 
En caso de resolvelos satisfactoriamente, a nota do trimestre suspenso seralle modificada en función
dos novos resultados. O estudante conservará a mellor nota posible de entre as dúas. 

O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria de xuño recibirá un informe 
individual no que se lle indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá 
que realizar para a proba extraordinaria, que gardará sempre relación coas actividades non 
superadas. 

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe teranse en conta as actividades de reforzo de 
contidos que o alumno realice durante cada avaliación, tendo en conta as consideracións das 
adaptacións curriculares e os criterios achegados desde o Departamento de Orientación e nese 
sentido adaptaránselles as probas.

12
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

A avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas do curso para poder facer un cadro sinóptico 
do estado xeral do alumnado, ainda que non se esperan grandes sorpresas neste aspecto.

CAU I

Ao ser unha materia á que acceden por primeira vez, realizaranse unha ou varias probas que 
permitan determinar o coñecemento básico plástico de cada estudante. Este coñecemento servirá ao
profesor para aplicar máis ou menos carga teórica nos primeiros días da clase.
Ao ser unha disciplina á que acceden por primeira vez, espéranse resultados modestos neste campo.

- Cunha proba de ilusións ópticas poderemos comprobar o nivel de percepción medio.
- Unha proba de expresión simbólica gráfica a través de pictogramas para apreciar o nivel de 
expresión gráfica.
- Comentarios en gran grupo e de forma oral analizando diferentes pezas audiovisuais permitirán 
coñecer o nivel da linguaxe audiovisual de cada estudante e do grupo.

Este primeiro achegamento á capacidade do grupo será moi valiosa para detectar problemas futuros 
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e poder anticipalos.

CAU II

Os contidos da materia non están directamente relacionados co ano anterior, polo que atoparemos 
unha situación moi similar ao curso previo. Non obstante, debido as particularidades do curso do ano 
pasado, na primeira e segunda semana do curso realizaranse dúas probas de control.

A primeira proba será individual de tipo oral ou escrito será relativa ao coñecemento formal da 
linguaxe audiovisual e os seus elementos básicos, planos, encadres, movementos de cámara, 
ritmo, ton, etc... e computará de cara aos saberes conceptuais.

A segunda proba será unha creación audiovisual de tipo individual dentro dos campos do stop 
motion, motion graphics, curtametraxe ou similar... realizada dentro ou fora do centro e en función 
dos recursos dispoñibles.

De ser preciso poderá organizarse unha sesión de fotos como traballo en gran grupo. Pero non 
queda recomendado dentro do escenario covid actual, sendo preferible a evaluación individual.

Nambergantes, dados os bos resultados do ano pasado, non se esperan sorpresas.

13
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

O ensino artístico en xeral debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno para apreciar o propósito da materia, a ter confianza nas súas habilidades para abordala 
satisfactoriamente e a desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación 
interpersoal, etc.
Deste xeito, como no resto de materias deste departamento, ao longo do curso tentarase focalizar o 
traballo en catro valores, que consideramos fundamentais nesta etapa educativa. Son os seguintes:

1. Respecto
- A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.
- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos.
- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.
- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.
- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, evitar a extinción de especies.

2. Responsabilidade
- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.
- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía.
- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.
- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. Obtención de defensas fronte
a seducción dos medios e da publicidade
- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.

3. Xustiza
- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
- Dereito á alimentación.
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- Dereito á saúde.
- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos 
en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
- Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o 
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás 
vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

4. Solidariedade
- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas.
- Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.
- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.
- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.
- Coas vítimas de conflitos armados.
- Coas vítimas de desastres naturais.

Outro elemento transversal de carácter instrumental de particular interese nesta etapa educativa é o 
da comunicación audiovisual e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). As 
TIC están cada vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá, e supoñen 
un valioso auxiliar para o ensino que pode enriquecer a metodoloxía didáctica. Desde esta realidade, 
consideramos imprescindible a súa incorporación en todas as materias como ferramenta que 
axudará a desenvolver no alumnado diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 
ata a súa transmisión en distintos soportes, unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías 
da información e a comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.
Con carácter xeral, potenciaranse actividades nas que haxa que realizar unha lectura e comprensión 
crítica dos medios de comunicación (televisión, cinema, vídeo, radio, fotografía, materiais impresos 
ou en formato dixital, etc.), nas que prevaleza o desenvolvemento do pensamento crítico e a 
capacidade creativa a través da análise e a produción de materiais audiovisuais.

14 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A mesma definición do proxecto educativo e das súas concrecións curriculares constitúe unha 
medida de atención á diversidade. Por outro lado, o seu desenvolvemento nas programacións de 
aula e nas súas unidades didácticas xerará un conxunto de propostas que favorezan a adaptación 
aos intereses, ás capacidades e ás motivacións dos alumnos respectando sempre un traballo común 
de base e intención formativa global que permita a consecución das competencias clave e dos 
obxectivos.

Polo que respecta á asignatura de Cultura Audiovisual, en caso de presentarse alumnado con 
algunha necesidade educativa derivada dalgún tipo de discapacidade , cremos que o emprego de 
ferramentas informáticas ofrece, pola súa versatilidade, solucións válidas para a maioría dos casos. 
Para outro tipo de necesidades, como pode ser o caso de alumnos estranxeiros ou alumnos 
sobredotados intelectualmente, por exemplo, cremos que as medidas a adoptar deben adaptarse ás 
que, de modo xeral, decidan os órganos competentes do centro, e que poden ser moi diversas 
segundo as circunstancias.

No caso de alumnado con dificultades de aprendizaxe, deseñaremos actividades e probas adaptadas
ás súas características e necesidades.

En calquera caso, a toma de decisións de cara á realización de adaptacións curriculares ou calquera 
outra medida de atención á diversidade ordinaria ou extraordinaria, tomarase sempre de acordo co 
Departamento de Orientación, e de acordo cos criterios que, en cada caso, se establezan para cada 
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necesidade concreta.

Algunhas posibles medidas a tomar:

TESTS DE RECUPERACIÓN. Os alumnos que nas probas non conqueriron a calificación de 4,5,  
despois de revisar e comentar os erros que tiveron, terán a posibilidades de repetila, como xa foi 
explicado no punto 12

REVISIÓN INDIVIDUALIZADA DAS ACTIVIDADES. En cada práctica  indicaranse os erros 
cometidos para evitar que aparezan nas seguintes, e se fose necesario o alumno deberá repetila.

ACTIVIDADES DE REFORZO. Consisten nunha serie de actividades deseñadas para traballar dunha
maneira mais estruturada e disgregada dos contidos propios das unidades nas que están incluídas. 
Utilizaranse sobre todo dentro das adaptacións non significativas.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Son actividades de dificultade maior que serán aplicadas a 
aqueles alumnos que así o precisen.

ADAPTACIÓN NON SIGNIFICATIVA. Esta adaptación será aplicada só ós alumnos que presenten
dificultades de aprendizaxe importantes, sen que supoña un cambio substancial no deseño da 
programación. Esta adaptación será aplicada previa consulta co resto do equipo educativo do 
alumno, e se o alumno presenta unha actitude cara a asignatura positiva e de esforzo. A adaptación 
consistirá basicamente en traballar, por riba de todo, a base de repetir as actividades máis básicas 
de cada unidade ou de utilizar as actividades de reforzo descritas arriba, co fin de conquerir a 
calificación de 4,5. É esencialmente unha cuestión de tempo e dun ritmo máis lento con respecto ao 
ritmo normal da clase, centrándonos só nas actividades máis básicas de cada unidade. As probas 
poderán ter un deseño axeitado a adaptación feita e ó ritmo levado polo alumno ó que se lle aplica 
esta adaptación.

No seguinte cadro aparecen recollidas posibles situacións de diversidade e as medidas a adoptar 
sempre que sexa posible.

CASO POSIBLE MEDIDA

- Alumnado con dificultades de 
comprensión

- Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.

- Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega.

- Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado 
os

seus erros.

- Flexibilizar criterios de corrección.

-Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre 
todo os de dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega
dos mesmos a espensas de no facer algún dos traballos 
programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de
acadar o grao mínimo

- Alumnado fortemente - Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na
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desmotivado sesión seguinte.

- Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe á 
titoría.

- Alumnado co Síndrome de 
Asperger.

- Alumnado con síndromes do 
espectro autista.

- Alumnado TDHA

(Sempre que presente diagnóstico 
médico).

- Ubicar na 1ª fila ou nun lugar onde poda atender sen 
distracións.

- Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.

- Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas 
sobre o explicado e a actividade a realizar.

- Dar máis tempo para resolver tarefas.

- Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado 
os seus erros.

- Flexibilizar criterios de corrección

- Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do

idioma

- Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no 
seu contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as 
explicacións que o requiran.

- Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. 
Ás veces os propios alumnos/as traducen palabras clave ao 
inglés ou francés.

- Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.

- Flexibilizar criterios de corrección.

- Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou conflitos 
de visión espacial ou calquera 
outra minusvalía física.

• Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións.

- Nos exercicios máis complexos de emprego de materiais, 
ofrecer tarefas sinxelas.

- Flexibilizar criterios de corrección

- Alumnado altamente motivado - Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.

- Valorar e agradecer publicamente a súa axuda.

- Entregar propostas de exercicios de ampliación

- Alumnado altamente capacitado - Facer propostas de exercicios máis creativos.

- Entregar actividades máis complexas

- Ampliar información teórica dos contidos

- Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.

- Valorar e agradecer publicamente a súa axuda

- Alumnado con problemáticas 
emocionais 

- Analizar a problemática coa titoría e con orientación.

- Valorar publicamente calquera dos seus acertos

No caso de producirse unha formación non presencial terase especial coidado en que o alumnado que
non dispoña dunha conectividade que lle permita un seguimento das clases, non se vexa perxudicado.
Para isto analizaranse os diferentes casos e adaptaranse as actividades ás circunstancias particulares
de cada caso, e avisarase ao equipo directivo para que implemente os protocolos de redución da fenda
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dixital.

VOLUME

1º BACH

CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE

Páxin
a
13
0

1. Introdución e contextualización

13
0

2. obxectivos para o curso

13
1

3. concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento 
das competencias clave

13
1

4. concreción dos estándares de aprendizaxe. Grao mínimo de consecución. Temporalización.

13
4

5. procedementos e instrumentos de avaliación

13
9

6. concrecións metodolóxicas que require a materia

13
9

7. ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino

14
0

8. criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

14
1

9. organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes.

14
2

10. plan de reforzo

14
2

11. deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como
consecuencia dos resultados

14
2

12. medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O presente curso o iniciamos nunha situación extraordinaria de crise sanitaria agravada por una serie de
circunstancias e actuacións que foron producindo grande desorientación e incertidume, e que están a provocar
que o deseño inicial  da programación didáctica  teña un factor  importante de improvisación e de falta de
concrección. Á falta de saber con que aulas, ferramentas e equipamentos contamos, sobre todo tecnolóxicos,
como irá reaccionado o alumnado, como se irá axustando toda a organización do centro a medida que se vaia
iniciando o curso, posiblemente provocará cambios significativos nalgúns aspecto da programación.

2 OBXECTIVOS
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A ensinanza de volume no bacharelato terá como obxectivo o desenrolo das seguintes capacidades:
1. Coñecer e comprender a linguaxe tridimensional, adquirindo os procedementos artísticos básicos aplicados
á creación de obras e obxectos de carácter volumétrico.
Trátase de que o alumnado, sen chegar a un grao de afondamento propio dun nivel de especialización, acade
un  certo  dominio  e  axilidade  no  manexo  dos  medios  básicos  de  expresión  da  linguaxe  tridimensional,
coñecendo  as  técnicas  e  os  materiais  comúns,  e  despregando  un  espírito  aberto  de  investigación  e
experimentación persoal de novos medios expresivos, novas técnicas e novos materiais.
2. Empregar  de  xeito  eficaz  os  procesos  de  percepción  en  relación  coas  manifestacións  tridimensionais
desenroladas  no  espazo,  sexan estas  produtos  do  medio  natural  ou  da  actividade  humana,  artística  ou
industrial.
Este  obxectivo  fai  referencia  á  capacidade  do  alumnado  para  interiorizar  as  sensacións  producidas  por
estímulos de carácter volumétrico, illando posibles interferencias ou distorsións producidas dentro do proceso
perceptivo e valorando na súa medida as circunstancias nas que se produce certa percepción.
3. Aplicar con destreza unha visión analítica e sintética ó enfrontarse ó estudo de obxectos e obras de arte de
carácter tridimensional, mantendo unha postura activa de exploración do entorno para a percura de aquelas
manifestacións susceptibles de ser tratadas ou entendidas como mensaxes de carácter tridimensional dentro
do sistema icónico do medio cultural.
Esta  percura  debe  estar  presidida  por  un  marcado  carácter  reflexivo,  afastado  de  prexuízos  e  ideas
preconcibidas, que permita valorar e disfrutar dos obxectos como creacións plásticas na súa xusta medida.
4. Analizar o entorno para a percura de aquelas configuracións susceptibles de ser tratadas ou entendidas
como  mensaxes  de  carácter  tridimensional  dentro  do  sistema  icónico  do  medio  cultural,  aplicando  con
destreza  a  visión  analítica  e  sintética  ó  enfrontarse  ó  estudio  de  obxectos  e  obras  de  arte  de  carácter
tridimensional.
Este  obxectivo,  como  se  pode  comprender,  está  intimamente  ligado  ó  exercicio  dos  mecanismos  de
percepción, xa que para coñecer a realidade do individuo non só debe "saber ver", senón que, ademais, debe
razoar con espírito analítico sobre a natureza formal do obxecto de estudio, afondando nas súas estruturas e
na súa lóxica interna, illando os diversos detalles e elementos superestructurais para chegar a comprender de
xeito global esa realidade e, a partir dese coñecemento analítico, poder realizar unha labor de síntese.
5. Desenrolar unha actitude reflexiva e creativa en relación cas cuestións formais e conceptuais da cultura
visual da sociedade actual.
Trátase  de  que  o  alumnado  sexa  capaz  de  confrontar  os  seus  coñecementos,  tanto  técnicos  coma
conceptuais, ca información que lle aporta o proceso perceptivo á hora de axuizar mensaxes de carácter
tridimensional, xa sexan estes propios ou alleos.
6. Saber harmonizar os coñecementos teórico-prácticos que conforman a capacidade para emitir valoracións
construtivas e de autocrítica a fin de desenrolar o sentido estético.
Trasladar esta problemática ó proceso educativo expón a necesidade de que o alumnado realice un esforzo
continuado por ofrecer solucións novas e diversas ante as cuestións formais e conceptuais que se manexen.

3 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

Para este curso non é necesario incluír ningún tipo de de aprendizaxe non adquirido no curso anterior.

4
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Competencia Perfil competencia Estándares de aprendizaxe
1.  COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CCL)

● Fala e escribe con propiedade 
empregando a linguaxe 
particular da materia.
● Crea e analiza mensaxes con 
códigos técnicos, científicos e 
artísticos.
● Rexeita expresións de 
carácter discriminatorio (sexista, 

VOL1.3. Explica, utilizando con propiedade 
a terminoloxía específica, as características
de diversos métodos e técnicas do volume 
e a súa relación cos materiais utilizados.
VOL1.6. Identifica os principais elementos 
da linguaxe visual presentes en producións 
tridimensionais, sexan estas escultóricas 
ou obxectos do contorno cotiá.
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xenófobo…). VOL 2.1. Descompón un obxecto ou unha 
peza de carácter escultórico en unidades 
elementais e reorganízaas elaborando 
novas composicións plasticamente 
expresivas, equilibradas e orixinais.

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA (CMCCT).

● Comprende os conceptos 
xeométricos.
● Analiza e representa obxectiva 
e razoadamente formas bi e 
tridimensionais.
● Valora a estética da xeometría 
e presenta os traballos de 
maneira ordeada, limpa, clara e 
organizada

VOL1.1 Desenvolve as técnicas básicas de
configuración tridimensional con solvencia 
e en condicións de hixiene e seguridade.
VOL 2.4. Representa formas 
tridimensionais a partir das vistas.
VOL 3.1. Compón formas tridimensionais 
utilizando conceptos de ritmo, redes, 
patróns con diferentes grados de 
complexidade e cun fin expresivo 
determinado.
VOL4.1. Representa a figura humana 
volumetricamente mantendo as proporcións
naturais, con gran precisión, que hai entre 
as distintas partes da figura.
VOL.2.  Determina as características 
técnicas segundo o tipo de produto e as 
súas intencións expresivas funcionais e 
comunicativas.
VOL5.5.  Debuxa ou interpreta a 
información gráfica, tendo en conta as 
características e os parámetros técnicos e 
estéticos do produto, para o seu posterior 
desenvolvemento.

3.  COMPETENCIA
DIXITAL (CD).

● Coñece os elementos da 
comunicación visual. Analiza 
criticamente os diferentes tipos 
de imaxes en función da súa 
mensaxe.
● Manexa aplicacións e 
programas de creación de imaxes
e retoque fotográfico
● Emprega a rede para ampliar 
coñecementos e contidos 
explicados na clase.

VOL5.3.  Desenvolve proxectos 
escultóricos sinxelos en función de 
condicionantes e dos requisitos específicos
previamente determinados, utilizando a 
metodoloxía xeral de proxectación.

4. APRENDER A 
APRENDER (CAA).

● É consciente das súas 
capacidades.
● Admite as correccións do 
profesorado como contribución á 
mellora da súa aprendizaxe.
● Aprende dos erros e intenta 
superarse.
● Planifica o traballo dende os 
bosquexos iniciais ata a solución 
final e a presentación da mesma.
● Ten sempre dispoñible o seu 
material e en boas condicións.
● Relaciona cuestións 
transversais das materias e 
intenta aplicar cada novo 
coñecemento.

VOL 2.3. Idea e elabora alternativas á 
representación dun obxecto ou dunha peza
escultórica sinxela, que evidencien a 
comprensión dos distintos graos de 
iconicidade das representacións 
tridimensionais.

VOL5.6.  Desenvolve bosquexos, 
maquetas ou modelos de proba para 
visualizar a peza tridimensional e valorar a
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5. COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 
(CSC)

● Participa cunha actitude 
positiva en proxectos grupais 
propoñendo e aceptando ideas e 
tarefas, aportando materiais, 
respectando o criterio dos/as 
compañeiros/as e valorando as 
súas respostas como posibilidade
igualmente aceptable ante un 
mesmo problema.
● Recolle e limpa o seu material, 
o alleo e os espazos comúns 
contribuíndo a crear un entorno 
de traballo ordeado e agradable.
● Rexeita actitudes machistas, 
xenófobas, homófobas ou de 
calquera outra natureza que 
supoñan o non respecto ás 
persoas.
● Preocúpase por cuestións 
medioambientais, coidando do 
seu contorno e non 
despilfarrando material.

VOL1.4. Mantén o seu espazo de traballo e
o seu material en perfecto estado, e 
achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades.

VOL1.5. Amosa unha actitude autónoma e 
responsable, respectando o traballo propio 
e alleo.

VOL5.4.  Planifica o proceso de realización 
desde a primeira fase de ideación ata a 
elaboración da obra final.

VOL5.7.  Planifica o traballo, coordínase, 
participa activamente, e respecta e valora 
as realizacións do resto de integrantes do 
grupo nun traballo de equipo.

6. SENTIDO DE 
INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 
(CSIEE)

● Traballa con independencia e 
con criterio persoal nas 
actividades que así o requiran.
● Propón e realiza actividades 
non obrigatorias co fin de 
interiorizar e consolidar 
coñecementos
● Autoavalíase nos procesos 
intermedios de creación de 
imaxes.

VOL1.2. Valora e utiliza de forma creativa e
acorde coas intencións plásticas as 
posibilidades técnicas e expresivas dos 
diversos materiais, acabamentos e 
tratamentos cromáticos.
e tratamentos cromáticos.

VOL1.5. Amosa unha actitude autónoma e 
responsable, respectando o traballo propio 
e alleo.

VOL5.4.  Planifica o proceso de realización 
desde a primeira fase de ideación ata a 
elaboración da obra final.

7.  CONCIENCIA  E
EXPRESIÓNS
CULTURAIS (CCEC)

● Emprega os recursos gráfico-
plásticos máis axeitados á 
creación de distintas imaxes.
● Manipula soportes, técnicas e 
materiais con corrección e 
evitando riscos.
● Expresa as súas ideas con 
autonomía e creatividade.
● Valora a diversidade cultural 
como feito positivo e 
enriquecedor.
● Aprecia, disfruta e contribúe ao 
mantemento do patrimonio 
histórico-artístico galego.
● Amosa curiosidade e interese 
polas creacións alleas.

VOL 2.2. Xera elementos volumétricos, 
prescindindo dos aspectos accidentais e 
plasmando as súas características 
estruturais básicas.

VOL4.2. Analiza e le imaxes de diferentes 
obras de escultóricas, identificando os 
principais elementos compositivos e 
diferenciando os aspectos decorativos dos 
estruturais.

VOL4.3. Descompón un obxecto ou unha 
peza de carácter escultórico en unidades 
elementais e reorganízaas elaborando 
novas composicións plasticamente 
expresivas, equilibradas e orixinais.

VOL5.1.  Utiliza os medios expresivos, as 
técnicas e os materiais en función do 
significado e os aspectos comunicativos de 
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cada obra.

5
CONCRECIÓN  PARA  CADA  ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE.  TEMPORALIZACIÓN.
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

UNIDADE DIDÁCTICA 1.
TÉCNICAS E PROCEDEMENTOS BÁSICOS NA ESCULTURA
1ª, 2ª e 3ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

-Técnicas básicas de 
escultura e de 
creación doutras 
obras tridimensionais.

- Materiais e 
ferramentas básicas 
para a creación de 
pezas 
tridimensionais: uso e
coidado.

Coñecer as principais 
técnicas de realización 
volumétrica, seleccionar as 
máis adecuadas e aplicalas 
con destreza e eficacia á 
resolución de problemas de 
configuración espacial.

VOL1.1 Desenvolve as 
técnicas básicas de 
configuración 
tridimensional con 
solvencia e en 
condicións de hixiene e 
seguridade.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL1.2. Valora e utiliza 
de forma creativa e 
acorde coas intencións 
plásticas as 
posibilidades técnicas e 
expresivas dos diversos 
materiais, acabamentos 
e tratamentos 
cromáticos.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL1.3. Explica, 
utilizando con 
propiedade a 
terminoloxía específica, 
as características de 
diversos métodos e 
técnicas do volume e a 
súa relación cos 
materiais utilizados.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise de exames 
teóricos. 
INSTRUMENTOS: 
exame teórico.

Procedementos , 
materiais, utensilios e
soportes básicos

Amosar unha actitude 
autónoma e responsable, 
respectando as producións 
propias e alleas, así como o 
espazo de traballo e as 
pautas indicadas para a 
realización de actividades, 
achegando á aula todos os 
materiais necesarios.

VOL1.4. Mantén o seu 
espazo de traballo e o 
seu material en perfecto 
estado, e achégao á 
aula cando é necesario 
para a elaboración das 
actividades.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Observación e análise 
das producións e 
actitudes dos 
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: 
caderno de aula
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VOL1.5. Amosa unha 
actitude autónoma e 
responsable, 
respectando o traballo 
propio e alleo.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Observación e análise 
das producións e 
actitudes dos 
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: 
caderno de aula

- Elementos 
fundamentais da 
linguaxe 
bidimensional e 
tridimensional: punto
e liña, plano, forma, 
espazo cheo e 
baleiro, textura, cor, 
luz, movemento, etc.

Identificar os elementos que 
forman a estrutura da 
linguaxe tridimensional, 
manexando a linguaxe da 
forma volumétrica e 
utilizándoa de xeito creativo 
na ideación e na realización 
de obra orixinal e 
composicións de índole 
funcional, decorativa ou 
ornamental.

VOL1.6. Identifica os 
principais elementos da 
linguaxe visual 
presentes en producións
tridimensionais, sexan 
estas escultóricas ou 
obxectos do contorno 
cotiá.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise de exames 
teóricos. 
INSTRUMENTOS: 
exme teórico.

UNIDADE DIDÁCTICA 2.

DE 2D A 3D
1ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

-Creación de formas 
tridimensionais a partir 
de superficies planas, por
medio de superposicións,
cortes, abatementos, 
cambios de dirección e 
outras transformacións.

- ICONICIDADE: 
definición. Grados.

-ORIGAMI.

-AS FORMAS 
ALABEADAS.

-A LIÑA COMO 
ELEMENTO 
CONFIGURADOR DE 
VOLUME.  

-CALDER.

Compoñer os elementos 
formais establecendo 
relacións coherentes e 
unificadas entre idea, 
forma e materia.

VOL 2.1. Descompón un 
obxecto ou unha peza de 
carácter escultórico en 
unidades elementais e 
reorganízaas elaborando 
novas composicións 
plasticamente expresivas,
equilibradas e orixinais.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

Comprender e aplicar os 
procesos de abstracción 
inherentes a calquera 
representación, valorando
as relacións que se 
establecen entre a 
realidade e as 
configuracións, 
tridimensionais 
elaboradas a partir dela.

VOL 2.2. Xera elementos 
volumétricos, 
prescindindo dos 
aspectos accidentais e 
plasmando as súas 
características estruturais 
básicas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL 2.3. Idea e elabora 
alternativas á 
representación dun 
obxecto ou dunha peza 
escultórica sinxela, que 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
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evidencien a comprensión
dos distintos graos de 
iconicidade das 
representacións 
tridimensionais.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

volumétricas.  

AS VISTAS. Da 
representación 
bidimensional á 
construcción 
tridimensional

Coñecer aspectos básicos
das vistas

VOL 2.4. Representa 
formas tridimensionais a 
partir das vistas.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

UNIDADE DIDÁCTICA 3.
MOVEMENTO E RITMO  NA ESCULTURA.
2ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe Procedementos e
instrumentos de

avaliación

-Movemento e 
ritmo. CALDER.

-Redes e patróns 
repetitivos 
tridimensionais. 
MINIMAL ART.

Coñecer as 
características esenciais
do ritmo como elemento
compositivo e utilizalo 
para crear formas 
volumétricas.

VOL3.1. Compón formas 
tridimensionais utilizando 
conceptos de ritmo, redes, 
patróns con diferentes grados 
de complexidade e cun fin 
expresivo determinado.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: creación 
de formas volumétricas.  

UNIDADE DIDÁCTICA 4.
VOLUME E FIGURA HUMANA.
2ª e 3ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Proporción e 
canon en 
diferentes 
culturas e 
períodos 
artísticos. 
GIACOMETTI.

-HENRY 
MOORE,
-FRANCISCO 

Comprender a relación entre 
forma e proporción nas obras 
escultóricas e relacionala cos 
canons de proporción de 
diferentes culturas e períodos 
artísticos, analizando e 
comparando as diferenzas 
canto a linguaxe compositiva 
existentes entre as realizacións 
volumétricas en relevo e as 
exentas.

VOL4.1. Representa a 
figura humana 
volumetricamente 
mantendo as proporcións 
naturais, con gran 
precisión, que hai entre as 
distintas partes da figura.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL4.2. Analiza e le 
imaxes de diferentes obras 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 

132



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

LEIRO
-A PROPOSTA 
CUBISTA.

de escultóricas, 
identificando os principais 
elementos compositivos e 
diferenciando os aspectos 
decorativos dos estruturais.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

Composición nas
creacións 
tridimensionais: 
fundamentos.
Aspectos 
comunicativos.
Coherencia entre
idea, forma e 
materia

Compoñer os elementos 
formais establecendo relacións 
coherentes e unificadas entre 
idea, forma e materia.

VOL4.3. Descompón un 
obxecto ou unha peza de 
carácter escultórico en 
unidades elementais e 
reorganízaas elaborando 
novas composicións 
plasticamente expresivas, 
equilibradas e orixinais.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

UNIDADE DIDÁCTICA 5.
VOLUME E ESPAZO.
3ª AVALIACIÓN.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

-Obras e contorno: 
posición espacial, 
iluminación, etc. 
Obras que 
interactúan co 
espectador.

-Materiais 
tradicionais e novos 
materiais na 
produción 
escultórica, artesá e 
de produtos de uso 
cotián.
LAND ART.

Crear configuracións 
tridimensionais dotadas de 
significado nas que se estableza
unha relación coherente entre a 
imaxe e o seu contido.

VOL 5.1.  Utiliza os 
medios expresivos, as 
técnicas e os materiais 
en función do significado 
e os aspectos 
comunicativos de cada 
obra.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL 5.2.  Determina as 
características técnicas 
segundo o tipo de 
produto e as súas 
intencións expresivas 
funcionais e 
comunicativas.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  
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-Compilación e 
tratamento da 
información 
necesaria para 
planificar un 
proxecto e levar a 
termo unha peza 
tridimensional.

- Proxecto. Fases e 
metodoloxía de 
traballo desde a 
ideación á obra final.

-Información gráfica 
necesaria para 
plasmar un proxecto
en dúas e tres 
dimensións: 
bosquexo, planos, 
maquetas.

- Presentación de 
creacións 
tridimensionais 
propias e alleas, 
acompañadas de 
información gráfica e
técnica. Exposición 
e defensa de 
proxectos.

-Valorar a metodoloxía xeral de 
proxectación, identificando e 
relacionando os elementos que 
interveñen na configuración 
formal dos obxectos e na súa 
funcionalidade, para resolver 
problemas de configuración 
espacial de obxectos 
tridimensionais de forma 
creativa, lóxica e racional, 
adecuando os materiais á súa 
función estética e práctica.

VOL 5.3.  Desenvolve 
proxectos escultóricos 
sinxelos en función de 
condicionantes e dos 
requisitos específicos 
previamente 
determinados, utilizando 
a metodoloxía xeral de 
proxectación.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL 5.4.  Planifica o 
proceso de realización 
desde a primeira fase de 
ideación ata a 
elaboración da obra final.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL 5.5.  Debuxa ou 
interpreta a información 
gráfica, tendo en conta 
as características e os 
parámetros técnicos e 
estéticos do produto, 
para o seu posterior 
desenvolvemento.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

VOL 5.6.  Desenvolve 
bosquexos, maquetas ou
modelos de proba para 
visualizar a peza 
tridimensional e valorar a
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  

Proceso de traballo. 
Traballo en equipo 
para a produción de 
obras 
tridimensionais.

Colaborar na realización de 
proxectos plásticos en grupo, 
valorando o traballo en equipo 
como unha fonte de riqueza na 
creación artística.

VOL 5.7.  Planifica o 
traballo, coordínase, 
participa activamente, e 
respecta e valora as 
realizacións do resto de 
integrantes do grupo nun
traballo de equipo.
ESTÁNDAR 
IMPRESCINDIBLE

PROCEDEMENTOS: 
Análise das creacións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
creación de formas 
volumétricas.  
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6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

ENSINO PRESENCIAL

1. OBSERVACIÓN DIRECTA. A través deste procedemento se obterán datos relacionados coa
actitude do alumnado e que quedarán rexistrados no caderno de aula Os datos rexistrados referiránse
basicamente a actitude de traballo que presenta o alumnado, a asistencia e puntualidade, ao referido
no estándar.  VOL 1.4. e VOL 1.5  e a puntualidade á hora da entrega de traballos propostos. So se
poderá entregar os traballos fora de prazo se está debidamente xustifada a causa. 
2. PRODUCCIÓN VOLUMÉTRICA. Os estándares avaliados a través dos diferentes traballos que
se realizarán na aula correspondentes a cada un dos temas desenrolados.

Os estándares de aprendizaxe que son avaliados en cada producción gráfico plástica serán puntuados
con porcentaxes iguais, a non ser que se especifique o contrario.

ENSINO NON PRESENCIAL
Os  procedementos  e  instrumentos  serán  os  mesmos  que  na  modalidade  de  clases  presenciais
matizando que, dos datos obtidos mediante a observación directa so se terá en conta os relacionados
coa puntualidade á hora da entrega dos exercicios.

7 CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS

ENSINO NON PRESENCIAL

O  material didáctico, apuntes sobre os contidos e láminas cos enunciados dos exercicios, serán
deseñados e producidos polo departamento.

As diferentes actividades e temas están secuenciados de xeito que partimos do estudio básico da
forma  volumétrica,  os  seu  elementos  mais  esenciais,  empezando  por  obras  sinxelas,  para  ir
aumentando  na  profundidade  deste  estudio,  creando  volumes  con  maior  número  de  funcións  e
valores plásticos.

A metodoloxía xirará na realización por parte do alumnado dunha serie de exercicios prácticos que
só se poderán realizar na aula.

Serán tarefas do profesor na aula.
• Anunciar: con antelación a un exercicio, comunicarase o material necesario para a súa elaboración.
• Introducir: presentarase o tema ou o asunto sobre o que vai desenvolverse a sesión do día.
• Expoñer: comentarase a estrutura teórica do contido e dos procedementos para desenvolvelo
• Ilustrar: mostrarase suficiente material visual para complementar o discurso teórico. Este material
será  de  diferente  natureza  e  en  diferentes  formatos:  imaxes  fotográficas,  vídeos,  aplicaciones
interactivas, etc… Este material poderá ser creado e exposto polo profesor através de recursos e
métodos tradicionais analóxicos como pizarra, papel…, ou tecnolóxicos – dixitais como ordenadores,
proxector ou pizarra dixital, tamén se utilizarán material creado e aportado polo alumnado en cursos
anteriores
• Explicar: definirase claramente a natureza dos exercicios, qué facemos, para qué o facemos, a qué
cuestións temos que dar resposta, qué procedementos empregaremos, cales son os materiais máis
axeitados para cada proposta e cómo traballaremos (individualmente, en grupo pequeno, en gran
grupo...).
•  Orientar:  daranse  pautas  individualizadas  para  que  cada  alumno/a  obteña  o  mellor  resultado
posible.
•  Avaliar/  autoavaliarse:  poñerase  unha  data  de  recollida  con  suficiente  antelación  para  que  o
alumnado poda ter rematado, ordenado e asinado o seu traballo. Non se recollerá nada fóra destas
datas, salvo excepcións motivadas por causas de forza maior e xustificadas debidamente. Esquecer a
data de recollida, esquecer os traballos na casa ou perdelos non supoñen excepcións e, polo tanto,

135



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

non se collerán con posterioridade ao dia fixado O profesor corrixirá obxectivamente todos e cada un
dos traballos presentados;  con anterioridade terá explicado ao alumnado qué se avalía, cómo se
avalía  e,  se  é  o  caso,  cómo  se  recupera.  Tralos  resultados,  debería  facerse  unha  análise  da
metodoloxía empregada, unha autocrítica e unha crítica por parte do alumnado.
• Devolver os traballos corrixidos aos seus propietarios.

Serán tarefas do alumnado.
• Custodiar o material propio e telo dispoñible e en perfecto estado en cada sesión
• Escoitar e mirar con atención as explicacións
• Non perturbar o normal desenvolvemento da clase
• Participar e colaborar en crear un clima propicio para o aprendizaxe
• Atender e respectar as dúbidas e opinións dos compañeiros/as
• Buscar e aportar ideas e solucións.
• Elaborar a proposta de traballo seguindo as instruccións e orientacións do profesor
• Recoller o material empregado; antes de rematar a sesión, limpar e ordenar os espazos comúns.
• Evitar o gasto innecesario de material. Despilfarrar é un acto de insolidariedade.
• presentar as tarefas ben ordenadas, identificadas e protexidas, dentro das datas fixadas.
• Non cometer fraude e presentar como propios traballos copiados ou realizados por terceiros.
• Autoavaliarse e solicitar aclaracións no caso de non comprender algunha corrección.
• Custodiar correctamente ata o final de curso, todo o traballo corrixido polo profesor e devolto ao seu
autor.

ENSINO NON PRESENCIAL
Tanto as actividades como os diferentes recursos didácticos (vídeos, apuntes, aplicación…) que se
empregarán na aula, iranse subindo paralelamente á plataforma dixital (Aula Virtual ou Google suite).
Se fose necesario que o alumnado se quede no seu domicilio, esta mesma platafoma tamén servirá
como canle de comunicación entre o alumnado e o profesor tanto para plantexar consultas como para
as entregas das diferentes actividades que se vaian propoñendo.

8  FERRAMENTAS UTILIZADAS NO DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

ENSINO NON PRESENCIAL
Material e recursos aportados polo departamento e o centro.
Proxector, ordenador, pizarra dixital, pizarra tradicional, apuntes de referencia sobre contidos, láminas
de exercicios feitos na aula e adicionais, material didáctico de consulta analóxica e dixital (bibliografías,
audiovisuais, webs...), ferramentas de para traballar diferentes materiais, martelos, gubias, cuchillas,
serras de man e mecánicas, etc.…)  e material fungible variado.
A utilización de parte deste material por parte do alumnado dependerá do criterio do profesor.

Materiais que debe aportar o alumnado.
-Caderno de notas
-Cartolinas de cores.
-2 cintas de carroceiro.
-Cuchilla.
-Tixeiras.
-Bote de cola branca.
-Botes de pintura acrílica e pinceis.
-Aramio.
-Plastilina.
-Pasta de modelar.
-Espátulas de modelar.
-Pastilla de xabón.
-Gubias de linóleo.

É deber e responsabilidade do alumnado custodiar, coidar, manter en condicións óptimas e dispoñer
do material necesario todos e cada un dos días de clase.
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Como medida de prevención sanitaria o alumnado traerá e levará de volta o seu propio material 
en cada sesión, evitando compartilo.

Aquel alumnado que amosen unha situación de desvantaxe económica e así o soliciten, de non ter
algún  tipo  de  axuda  ou  de  tardar  en  poder  facer  uso  dela,  poderán  empregar  o  material  do
Departamento.

ENSINO NON PRESENCIAL
No ensino non presencial o alumnado utilizará o mesmo material. Será necesario ademáis dunha 
cámara de fotos para poder envialos a través dunha plataforma dixital se fose necesario.

9  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

A cualificación de cada alumno/a obterase mediante:

 1. EXERCICIOS PRÁCTICOS. 
 
 Supoñen o 80 % da nota da avaliación. Unha  vez  exposto  cada  tema,  realizaranse  diferentes
exercicios prácticos nos que se deberán poñer en práctica os coñecementos para  acadar  os
obxectivos de cada unidade. Cada exercicio, sempre con  carácter  práctico  e/ou  de  investigación,  será
realizado nunha ou varias sesións dependendo da natureza dos mesmos e calificarase sobre 10 puntos.

Será condición indispensable para superar a materia de Volume a presentación da totalidade de exercicios
ou traballos de carácter práctico sinalados polo profesor en clase.

Para o cálculo numérico das cualificacións nos traballos prácticos atenderase aos seguintes criterios:

- Actitude e participación en clase: a actitude do alumnado ante a materia e na  planificación  do  proceso
de creación dun traballo individual ou grupal, o seu nivel participativo dentro do grupo e a solidaridade e 

axuda  prestada  aos  seus  compañeros/as.
 - Puntualidade nas entregas: Para obtener calificación positiva neste apartado os traballos deben
ser presentados correctamente dentro do prazo establecido. Ademáis, o retraso na entrega  do
exercicio, sen a xustificación debida, suporá un desconto  de  10  %  da  nota  do  exercicio  por  cada  día
natural a partires  da  data  acordada.
 - Esforzo e traballo:  Valoración  das  dificultades  superadas.
 - Calidade técnica: Utilización axeitada dos recursos específicos que se desenrolan ao longo do curso
sobre  os  procesos  concretos  de  cada  técnica.
 - Proceso para obter os resultados dos exercicios: Corrección nos procedementos e operacións
realizadas  durante  o  exercicio.
 - Resultados dos exercicios propostos na práctica: Corrección no resultado do exercicio  e/ou
adecuación  aos  obxectivos  propostos.
  - Limpeza: limpeza  no  proceso  e  no  resultado  final.
  - Xuizo crítico e intencionalidade: Capacidade de realizar unha análise razoada da  tarefa,  reunir  e
relacionar a información necesaria para o exercicio.
O  profesor  indicará,  antes  do  comezo  do  exercicio,  cales  son  os  puntos  fortes  a  tratar  no  mesmo.  A
consecución por parte do alumnado destes obxectivos será o seguinte punto importante a avaliar.

2. A ACTITUDE ante a materia así como hacia os compañeiros e o comportamento dentro da aula (atención,
asistencia, participación, respeto aos materiais, entrega de traballos nos prazos indicados así como realización
dos mesmos na aula, traer o material da asignatura e coidalo convenientemente, etc.) A valoración deste
apartado suporá un  20 % da nota final dos trimestres e da avaliación ordinaria final.  O instrumento para
avaliar este aspecto será o da observación diaria por  parte do profesor e o rexistro no seu caderno das
incidencias que puidera haber.
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Enténdese que a materia para este curso está superada se o/a alumno/a obtén una cualificación de 5 ou máis.
É imprescindible para obter esta cualificación: a realización dos exercicios propostos, a asistencia regular a
clase -salvo faltas xustificadas- e a aportación e uso axeitado dos materiais. Cando un/unha alumno/a obteña
unha nota inferior a 5 na avaliación estableceranse medidas de recuperación en relación cos obxectivos non
acadados, según os criterios establecidos na programación e seguindo as indicacións do profesor para as
actividades  programadas  a  tal  fin:  realización  de  exercicios  concretos  e  repetición  de  actividades  ou
elaboración de outras novas con carácter de reforzo.

A cualificación na avaliación ordinaria obterase da media aritmética das tres avaliacións. Unha vez calculada a
nota do trimestre ou a nota final, cando os decimais dunha nota sexan superiores a 70, a nota da avaliación
considerarase o número enteiro superior. Se os decimais da nota son inferiores a 70, a nota da avaliación
será o número enteiro inferior. Así un 4,70 será un 5 no redondeo e un 4,69 será un 4. A nota final ordinaria
será a media das notas obtidas en cada unha das avaliacións, sempre e cando nuha delas a nota non sexa
inferior a 4,00. No caso de suspender dúas ou as tres avaliacións ou, no caso de suspender tan só unha con
unha nota media inferior a 4,00, o alumnado deberá recuperar a parte correspondente a esa avaliación no
exame final de maio. Para isto deberá realizar ou repetir unha serie de exercicios que o profesor propoñerá
con antelación. 

O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria recibirá un informe individual no que se lle
indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá que facer, ademáis de realizar
unha proba práctica na data fixada para as probas extraordinarias de xuño.

Durante o periodo lectivo dende a avaliación ordinaria e a extraordinaria o alumnado que superou a materia
na avaliación ordinaria poderá realizar unha serie de exercicios de reforzo e ampliación para profundizar
nos contidos traballados ao longo do curso.

10
 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS
MATERIAS PENDENTES.

As actividades de recuperación da asignatura consta de dous apartados:
1. Un  exame escrito onde o alumno/a deberá contestar a cuestións relacionadas cos contidos teóricos da
asignatura. Suporá o 25% da nota final.
2. Realización de tres traballos prácticos que deberán ser entregados nas datas programadas. O último dos
traballos será entregado na data do exame teórico. Este traballos suporán o 75% da nota, 25% por cada un
dos traballos.

11  PLAN DE REFORZO
Non é necesario un plan de reforzo para esta materia.

12
 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

Nas materias artísticas non debería ser necesario unha avaliación ao inicio do curso posto que o
alumnado, que vai interiorizando os contidos en clases eminentemente prácticas, se ao finalizar o ano escolar
acadou os estándares de aprendizaxe cun grao suficiente, suponse que ten a competencia mínima necesaria
para  empezar  o  curso  seguinte.  Non  obstante,  a  través  das  diferentes  titorías  e  do  departamento  de
orientación,  farase unha recollida  de información sobre alumnos que presenten algunha problemática que
requira unha medida de adaptación determinada.

No  contexto  extraordinario  actual  de  crise  sanitaria  e  ante  a  posibilidade  de  situación  de
cuarentenas individuais ou colectivas, faráse un análise entre o alumnado en canto a situación de
coñecementos e habilidades que posúen relacionadas co manexo de ferramentas tecnolóxicas que se
irán empregando ao longo do curso (aula virtual, googlesuite, diferentes aplicación informáticas…)
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13  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Para os alumnos que presenten dificultades á hora de alcanzar  os obxectivos marcados no curso
según os criterios de avaliación establecidos e que teñan unha actitude de traballo e esforzo cara a materia.,
poderáselles a aplicar unha serie de medidas para reforzar e axudar a conquerilos:

CASO POSIBLE MEDIDA

Alumnado con dificultades de 
comprensión

•Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.
•Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros.
•Flexibilizar criterios de corrección.
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo 
os de dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega dos 
mesmos a espensas de no facer algún dos traballos 
programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de 
acadar o grao mínimo

Alumnado fortemente desmotivado •Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na 
sesión seguinte.
•Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.

Alumnado co Síndrome de Asperger.

Alumnado con síndromes do espectro 
autista.

Alumnado TDHA
(Sempre que presente diagnóstico 
médico).

•Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.
•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á 
familia.
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas 
sobre o explicado e a actividade a realizar.
•Dar máis tempo para resolver tarefas.
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros.
•Flexibilizar criterios de corrección

Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do idioma

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no 
seu contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as 
explicacións que o requiran.
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás 
veces os propios alumnos/as traducen palabras clave ao inglés 
ou francés.
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.
•Flexibilizar criterios de corrección.

Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou conflitos de 
visión espacial

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións.
•Nos exercicios máis complexos de emprego de escuadro, 
cartabón e compás, ofrecer tarefas sinxelas.
•Nas tarefas de visualización e representación de pezas, 
propoñer figuras sinxelas.
•Flexibilizar criterios de corrección

Alumnado altamente motivado •Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.
•Entregar propostas de exercicios de ampliación

Alumnado altamente capacitado •Facer propostas de exercicios máis creativos.
•Entregar actividades máis complexas
•Ampliar información teórica dos contidos
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.

Alumnado con problemáticas 
emocionales

•Analizar a problemática coa titoría e con orientación.
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos.
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DEBUXO TÉCNICO I

1º BACH

CURSO 202  1   – 202  2  

ÍNDICE

Páxin
a

145 1. Introdución e contextualización
146 2. Obxectivos para o curso
147 3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento 

das competencias clave
147 4. Temporalización.
154 5. Procedementos e instrumentos de avaliación
154 6. Concrecións metodolóxicas que require a materia
154 7. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino
156 8. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado
156 9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.
157 10. Plan de reforzo
157 11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 

como consecuencia dos resultados
157 12. Medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A necesidade  de  contar  cunha  ferramenta  a  disposición  da  descrición  da  forma,  obxectivamente
entendida, é o que lle da sentido ó 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 espacios,
así como as súas relacións espaciais no mundo real ou mesmo teórico. Así, o Debuxo Técnico convértese
nunha  linguaxe  universal  ó  servicio  da  expresión  científica  e  técnica.  Por  isto,  o  carácter  científico  e  a
necesidade  práctica  da  expresión  que  debe  amosa-lo  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 miúdo son interdependentes:
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
espacio, etc. desde a idea xerminal ata a súa realidade física.
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Por outra banda, o debuxo técnico como linguaxe que é (e máis concretamente o debuxo técnico
Normalizado),  está  estructurado  por  unha  "gramática"  propia  que  lle  da  coherencia,  racionalidade  e
comprensibilidade. 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 entende-la 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  obte-la  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:

1. XEOMETRÍA PLANA  

2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BASEADOS NA PROXECCIÓN  

3. NORMALIZACIÓN  

Por  suposto  que  estes  corpos  non  deben  entenderse  como  compartimentos  illados  a  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 ó seu discurso
docente segundo as características e circunstancias do alumnado.

Por outra banda, débese facer énfase na actitude intelectual que o estudio destes corpos aportan ó
alumnado.  A  xeometría  plana  proporciona  o  rigor  do  pensamento  lóxico  constructivo.  Os  sistemas  de
representación posibilitan o control do salto no baleiro desde a tridimensionalidade ó plano e a normalización
establece os convencionalismos universais que permiten entende-lo 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 a profundización que agora se acomete deberá facilitarlle ó alumnado
un nivel de coñecemento suficiente como para abordar outros estudios máis especializados, así como para
comprende-las mensaxes gráficas  emanadas do mundo actual  no que a ciencia  e  a  técnica teñen unha
importancia decisiva.

Aprecia-lo desenvolvemento sostible mediante a reciclaxe de materiais, o deseño e consumo racional de 
obxectos…

O presente curso o iniciamos nunha situación extraordinaria de crise sanitaria agravada por una serie de
circunstancias e actuacións que foron producindo grande desorientación e incertidume, e que están a provocar
que o deseño inicial  da programación didáctica  teña un factor  importante de improvisación e de falta de
concrección. Á falta de saber con que aulas, ferramentas e equipamentos contamos, sobre todo tecnolóxicos,
como irá reaccionado o alumnado, como se irá axustando toda a organización do centro a medida que se vaia
iniciando o curso, posiblemente provocará cambios significativos nalgúns aspecto da programación.

2 OBXECTIVOS DO CURSO.

1.  Entende-lo  debuxo  técnico  como  unha  linguaxe  universal  que  nos  permite  expresar  gráfica  e
obxectivamente unha realidade.
2. Desenvolve-las destrezas necesarias para expresarse cos instrumentos específicos do debuxo, utilizando
as técnicas gráficas axeitadas e ofrecendo solucións claras, precisas e obxectivas.
3. Desenvolve-la visión espacial para ser quen de relacionar, situar e compara-las formas tanto no espacio
real como a súa correspondencia no espacio do debuxo.
4.  Coñecer e comprende-las regras do debuxo técnico para interpreta-la  representación de formas como
imaxe da realidade.
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5.  Usa-los  métodos  e  coñecementos  propios  do debuxo técnico na investigación  e  solución razoada de
problemas científicos e técnicos.
6.  Acepta-la  normalización como convencionalismo universal  que simplifica  e facilita  o entendemento da
representación ou racionaliza-la producción dunha determinada realidade.
7. Coñecer e respeta-las principais normas (UNE e ISO), na execución de planos técnicos.
Desenvolve-la  destreza  expresiva  necesaria  para  trazar  croquis  a  man  alzada,  rexistrando  os  aspectos
fundamentais de forma, orientación, proporción, detalles, medida, etc. dunha determinada realidade.

3 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

Para este curso non é necesario incluír ningún tipo de de aprendizaxe non adquirido no curso anterior.

4
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

DEBUXO TÉCNICO  I

1. XEOMETRÍA PLANA

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

Introducción á xeometría.
B1.1. Trazados xeométricos.
B1.2. Instrumentos e 
materiais do debuxo técnico. 
B1.3. Recoñecemento da 
xeometría na natureza.
B1.4. Identificación de 
estruturas xeométricas na 
arte.
B1.5. Valoración da 
xeometría como instrumento 
para o deseño gráfico, 
industrial e arquitectónico.

Trazados fundamentais no 
plano.
B1.6. Trazados fundamentais
no plano.
B1.7. Operacións con 
segmentos.
B1.8. Mediatriz.
B1.9. Paralelismo e 

B1.1. Resolver 
problemas de 
configuración de formas 
poligonais sinxelas no 
plano coa axuda de 
utensilios convencionais 
de debuxo sobre 
taboleiro, aplicando os 
fundamentos da 
xeometría métrica de 
acordo cun esquema 
paso a paso e/ou unha 
figura de análise 
elaborada previamente.

DT1.B1.1.1.  Deseña,  modifica  ou
reproduce  formas  baseadas  en
redes  modulares  cadradas  coa
axuda  do  escuadro  e  o  cartabón,
utilizando  recursos  gráficos  para
destacar  claramente  o  trazado
principal  elaborado  das  liñas
auxiliares utilizadas.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

CSIEE

DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda 
de regra e compás os principais 
lugares xeométricos de aplicación 
aos trazados fundamentais no 
plano, e comproba graficamente o
cumprimento das condicións 
establecidas.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

CMCCT
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perpendicularidade.
B1.10. Determinación de 
lugares xeométricos. 
Aplicacións.
B1.11. Elaboración de 
formas baseadas en redes 
modulares.
B1.12. Circunferencia e 
círculo.
B1.13. Ángulos.

Polígonos.
B1.14. Trazado de polígonos 
regulares.
B1.15. Resolución gráfica de 
cuadriláteros e polígonos.
B1.16. Representación de 
formas planas.
B1.18. Resolución gráfica de 
triángulos.
B1.19. Determinación, 
propiedades e aplicacións 
dos seus puntos notables.
B1.21. Análise de trazado de 
formas poligonais por 
triangulación, radiación e 
itinerario.

Proporcionalidade e 
escalas.
B1.17. Trazado de formas 
proporcionais.
B1.20. Proporcionalidade e 
semellanza.
B1.22. Construcción e 
utilización de escalas 
gráficas.

Transformacións 
xeométricas elementais
B1.23. Transformacións 
xeométricas elementais:
 xiro, translación, simetría 
homotecia e afinidade. 
Identificación de invariantes. 
Aplicacións.

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas súas 
propiedades, e identifica as súas 
aplicacións.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CAA

DT1.B1.1.4. Comprende as relación 
métricas dos ángulos da 
circunferencia e o círculo, describe 
as súas propiedades e identifica as 
súas posibles aplicacións.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

CAA

DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa 
axuda de regra e compás, aplicando
as propiedades das súas liñas e os 
puntos notables, e os principios 
xeométricos elementais, e xustifica o
procedemento utilizado.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CMCCT

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou 
reproduce cuadriláteros e polígonos 
analizando as relacións métricas 
esenciais e resolvendo o seu 
trazado por triangulación, radiación, 
itinerario ou relacións de 
semellanza.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

CSIEE

DT1.B1.1.7. Reproduce figuras 
proporcionais determinando a razón 
idónea para o espazo de debuxo 
dispoñible, construíndo a escala
gráfica correspondente en
función da apreciación establecida e
utilizándoa coa precisión requirida.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CSIEE

DT1.B1.1.8. Comprende as 
características das transformacións 
xeométricas elementais (xiro, 
translación, simetría, homotecia e 
afinidade), identificando as súas 
invariantes, e aplícaas para a 
resolución de problemas 

CAA
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xeométricos e para a representación
de formas planas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

Tanxencias e enlaces.
B1.24. Tanxencias e enlaces.
B1.25. Resolución de 
problemas básicos de 
tanxencias e enlaces.
Aplicacións.

Curvas técnicas:
B1.26. Construción de curvas
técnicas: Curvas técnicas. 
Orixe. Óvalos, ovoides e 
espirais.
*B1.11. Determinación e 
trazado das curvas cíclicas e 
envolventes.

Aplicacións da xeometría.
B1.27. Aplicacións da 
xeometría ao deseño 
arquitectónico e industrial.
B1.28. Xeometría e novas 
tecnoloxías.
B1.29. Aplicacións de 
debuxo vectorial en 2D.
B1.30. Exercicios de 
aplicación de trazado de 
tanxencias e enlaces.

B1.2. Debuxar curvas 
técnicas e figuras planas
compostas por 
circunferencias e liñas 
rectas, aplicando os 
conceptos fundamentais 
de tanxencias, resaltar a 
forma final determinada 
e indicar graficamente a 
construción auxiliar 
utilizada,
os puntos de enlace e a 
relación entre os seus 
elementos.

DT1.B1.2.1. Identifica as relación 
entre puntos de tanxencia, centros e
raios de circunferencias, analizando 
figuras compostas por enlaces entre
liñas rectas e arcos de 
circunferencia.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CMCCT

DT1.B1.2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa axuda de
regra e compás, aplicando con rigor 
e exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o 
trazado principal elaborado das liñas
auxiliares utilizadas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CAA

DT1.B1.2.3. Aplica os 
coñecementos de tanxencias á 
construción de óvalos, ovoides e 
espirais, e relaciona a súa forma 
coas principais aplicacións no 
deseño arquitectónico e industrial.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CSIEE

DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras planas 
que conteñan enlaces entre liñas 
rectas e arcos de circunferencia.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

CSIEE

Curvas cónicas.
B1.9. Trazado de curvas 
cónicas.
B1.10. Curvas cónicas. 
Orixe, determinación e 
trazado da elipse, a parábola
e a hipérbole.

B1.2. Debuxar curvas 
cónicas e identificar os 
seus principais 
elementos, utilizando as 
súas
propiedades 
fundamentais para 
resolver problemas de 
pertenza.

DT2. B.1.2.1. Comprende a orixe 
das curvas cónicas e as relación 
métricas entre elementos, describe 
as súas propiedades e identifica as 
súas aplicacións.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CCL

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de 
pertenza aplicando as súas 
propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado.
ESTÁNDAR NON 
IMPRESCINDIBLE

CAA
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DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas 
logo de determinar os elementos 
que as definen, tales como eixes, 
focos, directrices, tanxentes ou 
asíntotas, resolvendo o seu trazado 
por puntos ou por homoloxía
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CSIE

*B1.9 Trazado de curvas cónicas (2º Bach)

2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

Fundamentos dos 
sistemas de 
representación.
B2.1. Fundamentos dos 
sistemas de 
representación.
B2.2. Sistemas de 
representación na arte.
B2.3. Evolución histórica 
dos sistemas de 
representación.
B2.4. Sistemas de 
Representación e debuxo 
técnico. Ámbitos de 
aplicación.
B2.5. Vantaxes e 
inconvenientes. Criterios 
de selección.
B2.6. Clases de 
proxección.
B2.7. Sistemas de 
representación e novas 
tecnoloxías.
B2.8. Aplicacións de 
debuxo vectorial en 3D.

Sistema diédrico.
B2.9. Sistema diédrico.
B2. 10. Procedementos 
para a obtención das 
proxeccións diédricas.
B2.11. Disposición 
normalizada.
B2.12. Reversibilidade do 
sistema. Número de 
proxeccións suficientes.

B2.1. Relacionar os 
fundamentos e as 
características dos 
sistemas de 
representación coas 
súas posibles 
aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando
o sistema axeitado ao 
obxectivo previsto, e 
identificar as vantaxes 
e os inconvenientes en
función da información 
que se desexe amosar
e dos recursos 
dispoñibles.

DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a partir da 
análise de debuxos técnicos, ilustracións 
ou fotografías de obxectos ou espazos, e
determina as Características diferenciais 
e os elementos principais do sistema.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CCL

DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de 
aplicación dos principais sistemas de 
representación, e ilustra as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes 
mediante o debuxo a man alzada dun 
mesmo corpo xeométrico sinxelo.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CCL

DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de 
representación idóneo para a definición 
dun obxecto ou espazo, analizando a 
complexidade da súa forma, a finalidade 
da representación, a exactitude requirida 
e os recursos informáticos dispoñibles.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CD

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos 
do sistema diédrico e describe os 
procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición 
normalizada.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CMCCT

DT1.B2.1.5. Comprende o 
funcionamento do sistema diédrico, 
relacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notacións coas 
proxeccións necesarias para representar 

CAA
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B2.13. Representación e 
identificación de puntos, 
rectas e planos.
Posicións no espazo. 
Paralelismo e 
perpendicularidade. 
Pertenza e intersección.
B2.14. Proxeccións 
diédricas de sólidos e 
espazos sinxelos.
B2.15. Seccións planas. 
Determinación da súa 
verdadeira magnitude.
B2.16. Procedementos 
para a obtención e 
disposición das 
proxeccións diédricas.
B2.17. Visualización e 
debuxo a man alzada de 
axonometrías a partir das 
vistas principais de pezas 
sinxelas.
B2.18. Seccións planas. 
Determinación da súa 
verdadeira magnitude.

inequivocamente a posición de puntos, 
rectas e planos, e resolve problemas de 
pertenza, intersección e verdadeira 
magnitude.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as súas vistas 
principais no sistema de proxección 
ortogonal establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as proxeccións 
suficientes para a súa definición e 
identificando os
seus elementos de xeito inequívoco.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CSIEE

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 
perspectivo formas tridimensionais 
sinxelas definidas suficientemente polas 
súas vistas principais, debuxando a man 
alzada axonometrías convencionais 
(isometrías e cabaleiras).
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CMCCT

DT1.B2.1.8. Determina seccións planas 
de obxectos tridimensionais sinxelos, 
visualizando intuitivamente a súa 
posición mediante perspectivas a man 
alzada, debuxando as súas proxeccións 
diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CCEC

Sistema de planos 
acotados.
B2.19. Sistema de planos 
acotados: aplicacións.

B2.2. Representar 
formas tridimensionais
sinxelas a partir de
perspectivas, 
fotografías, pezas 
reais ou espazos do 
contorno próximo, 
utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o 
caso, o sistema de 
planos cotados, 
dispondo de acordo 
coa norma as 
proxeccións suficientes
para a súa definición e 
identificando os seus 
elementos de xeito 
inequívoco.

DT1.B2.2.1. Comprende o 
funcionamento do sistema de planos 
cotados como unha variante do sistema
diédrico que permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, ilustra as súas
principais aplicación mediante a 
resolución de problemas sinxelos de 
pertenza e intersección e obtén perfís 
dun terreo a partir das súas curvas de 
nivel.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CAA

Sistema axonométrico. B2.3. Debuxar DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas CCEC
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B2.20. Sistema 
axonométrico.
B2.21. Fundamentos do 
sistema.
Disposición dos eixes e 
utilización dos coeficientes
de redución.
B2.22. Sistema 
axonométrico ortogonal, 
perspectivas isométricas, 
dimétricas e trimétricas.
B2.23. Sistema 
axonométrico oblicuo: 
perspectivas cabaleiras e 
militares.
B2.24. Aplicación do óvalo
isométrico como 
representación 
simplifacada de formas 
circulares.

perspectivas de 
Formas tridimensionais
a partir de pezas reais 
ou definidas polas 
súas proxeccións 
ortogonais, 
seleccionando
a axonometría 
axeitada ao propósito 
da representación, 
dispondo a posición 
dos eixes en función 
da importancia relativa 
das caras que se 
desexen amosar e 
utilizando, de ser o 
caso, os coeficientes 
de redución 
determinados.

isométricas de corpos definidos polas 
súas vistas principais, coa axuda de 
utensilios de debuxo sobre taboleiro, 
representando as circunferencias 
situadas en caras paralelas aos planos 
coordenados como óvalos en lugar de 
elipses, simplificando o seu trazado.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas 
cabaleiras ou planimétricas (militares) de
corpos ou espazos con circunferencias 
situadas en caras paralelas a un só dos 
planos coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o seu 
trazado.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CCEC

Sistema cónico central.
B2.25. Sistema cónico 
central.
B2.26. Elementos do 
sistema.
Plano do cadro e cono 
visual.
B2.27. Determinación do 
punto de vista e 
orientación das caras 
principais.
B2.28. Paralelismo. 
Puntos de fuga. Puntos 
métricos.
B2.29. Representación 
simplificada da 
circunferencia.
B2.30. Sistema cónico 
oblicuo.
B2.31. Representación 
simplificada da 
circunferencia.
B2.32. Representación de 
sólidos nos diferentes 
sistemas.

B2.4. Debuxar 
perspectivas cónicas 
de formas 
tridimensionais a partir 
de espazos do 
contorno ou definidas 
polas súas 
proxeccións 
ortogonais, e valorar o 
método seleccionado, 
considerando a 
orientación das caras 
principais respecto do 
plano do cadro e a 
repercusión da 
posición do punto de 
vista sobre o resultado 
final.

DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos
da perspectiva cónica e clasifica a súa 
tipoloxía en función da orientación das 
caras principais respecto ao plano do 
cadro e a repercusión da posición do 
punto de vista sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, a liña do 
horizonte, os puntos de fuga e os seus 
puntos de medida.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CCL

DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de 
utensilios de debuxo perspectivas 
cónicas centrais de corpos ou espazos 
con circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa orientación
para simplificar o seu trazado.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CSIEE

DT1.B2.4.3. Representa formas sólidas 
ou espaciais con arcos de circunferencia 
en caras horizontais ou verticais, 
debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de utensilios de 
debuxo, simplificando a construción das 
elipses perspectivas mediante o trazado 
de polígonos circunscritos, trazándoas a 
man alzada ou coa axuda de patróns de 
curvas.

CMCCT

3. NORMALIZACIÓN E PROXECTO.
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Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

Normalización.
B3.1. Elementos da 
normalización consonte a
normativa.

B3.1. Valorar a 
normalización como 
Convencionalismo 
para acomunicación 
universal que 
permite simplificar 
os métodos de 
produción, asegurar 
a calidade dos 
produtos, posibilitar 
a súa distribución e 
garantir a súa 
utilización polo 
destinatario final.

DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e os 
ámbitos de utilización das normas UNE, EN 
e ISO, e relaciona as específicas do debuxo 
técnico coa súa aplicación para a elección e 
a dobra de formatos, para o emprego de 
escalas, para establecer o valor 
representativo das liñas, para dispor as 
vistas e para a cotación.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CCL

Proxecto.
B3.2. Proxecto: 
necesidade e ámbito de 
aplicación das normas.
B3.3. Formatos. Dobra de
planos.
B3.4. Vistas. Liñas 
normalizadas.
B3.5. Aplicacións da 
normalización.
B3.6. Escalas. Cotación.
B3.7. Debuxo industrial.
B3.6. Escalas. Cotación.
B3.8. Debuxo 
arquitectónico.
B3.9. Cortes e seccións.

B3.2. Aplicar as 
normas nacionais, 
europeas e 
internacionais 
relacionadas cos 
principios xerais de 
representación, 
formatos, escalas, 
cotación e métodos 
de proxección 
ortográficos e 
axonométricos, 
considerando o 
debuxo técnico 
coma linguaxe 
universal, valorando 
a necesidade de 
coñecer a súa 
sintaxe e utilizándoo
de forma obxectiva 
para a interpretación
de planos técnicos e
a elaboración de 
bosquexos, 
esquemas, esbozos 
e planos.

DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións 
relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas 
normalizadas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CSIEE

DT1.B3.2.2. Representa pezas e elementos 
industriais ou de construción, aplicando as 
normas referidas aos principais métodos de 
proxección ortográficos, seleccionando as 
vistas imprescindibles para a súa definición, 
dispóndoas axeitadamente e diferenciando 
o trazado de eixes, liñas vistas e ocultas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CAA

DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas 
identificando as cotas necesarias para a súa
correcta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa norma.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

CMCCT

DT1.B3.2.4. Cota espazos arquitectónicos 
sinxelos identificando as cotas necesarias 
para a súa correcta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa norma.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CMCCT

DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos 
mediante cortes e seccións, aplicando as 
normas básicas correspondentes.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

CSIEE
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5 TEMPORALIZACIÓN

1ª AVALIACIÓN 2º AVALIACIÓN 3º AVALIACIÓN

Bloque 1. XEOMETRÍA PLANA.

1. TRAZADOS FUNDAMENTAIS 
NO PLANO.
2  POLÍGONOS. CONCEPTO, 
CLASES E CONSTRUCCIÓN.

3.  RELACIÓNS E 
TRANSFORMACIÓNS 
XEOMÉTRICAS.
4.  TANXENCIAS E ENLACES.

5.  CURVAS TÉCNICAS.
6.  CURVAS CÓNICAS.

Bloque 3: NORMALIZACIÓN E 
PROXECTO.
7. NORMALIZACIÓN E VISTAS

Bloque 2: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN.
8.  SISTEMA AXONOMÉTRICO.
9. SISTEMA DIÉDRICO

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

ENSINO PRESENCIAL

1. PROBAS ESCRITAS TIPO EXAMES  CON CARÁCTER PRÁCTICO,  a  través  dos  cales  o
alumnado  realizará  diferentes  construccións  relacionadas cos  contidos  da  materia.  Os estándares
avaliados a través de este instrumento suporán o 100% da nota. Realzaranse  como  mínimo  dúas
probas por trimestre, sempre dependendo das circunstancias que se vaian dando.
2. ACTIVIDADES ESCRITAS. Consistentes na realización de exercicios a modo de repaso. Os
datos obtidos a través destes exercicios non serán avaliables
3. OBSERVACIÓN DIRECTA. Os datos obtidos a travás deste procedemento serán recollidos no
caderno de aula do profesor. Este datostampouco serán avaliables.

Os estándares de aprendizaxe que son avaliados en cada producción gráfico plástica serán puntuados
con porcentaxes iguais, a non ser que se especifique o contrario.

ENSINO NON PRESENCIAL
Os procedementos e instrumentos serán os mesmos que na modalidade de clases presenciais.

7 CONCRECIÓN  METODOLÓXICA.

ENSINO NON PRESENCIAL

O  material didáctico,  Ainda que o lumnadoirá configurando os seu propio material  didáctico coa
axuda do profesor  poderán tamén acceder  a outro matrial  complementario sobre os  contidos  da
materiaasí como a diferentes láminas cos enunciados dos exercicios producidos polo departamento.

As diferentes actividades e temas están secuenciados de xeito que partimos do estudio básico da
forma  volumétrica,  os  seu  elementos  mais  esenciais,  empezando  por  obras  sinxelas,  para  ir
aumentando  na  profundidade  deste  estudio,  creando  volumes  con  maior  número  de  funcións  e
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valores plásticos.

Serán tarefas do profesor na aula.
• Anunciar: con antelación a un exercicio, comunicarase o material necesario para a súa elaboración.
• Introducir: presentarase o tema ou o asunto sobre o que vai desenvolverse a sesión do día.
• Expoñer: comentarase a estrutura teórica do contido e dos procedementos para desenvolvelo
• Ilustrar: mostrarase suficiente material visual para complementar o discurso teórico. Este material
será  de  diferente  natureza  e  en  diferentes  formatos:  imaxes  fotográficas,  vídeos,  aplicaciones
interactivas, etc… Este material poderá ser creado e exposto polo profesor através de recursos e
métodos tradicionais analóxicos como pizarra, papel…, ou tecnolóxicos – dixitais como ordenadores,
proxector ou pizarra dixital, tamén se utilizarán material creado e aportado polo alumnado en cursos
anteriores
• Explicar: definirase claramente a natureza dos exercicios, qué facemos, para qué o facemos, a qué
cuestións temos que dar resposta, qué procedementos empregaremos, cales son os materiais máis
axeitados para cada proposta e cómo traballaremos (individualmente, en grupo pequeno, en gran
grupo...).
•  Orientar:  daranse  pautas  individualizadas  para  que  cada  alumno/a  obteña  o  mellor  resultado
posible.
•  Avaliar/  autoavaliarse:  poñerase  unha  data  de  recollida  con  suficiente  antelación  para  que  o
alumnado poda ter rematado, ordenado e asinado o seu traballo. Non se recollerá nada fóra destas
datas, salvo excepcións motivadas por causas de forza maior e xustificadas debidamente. Esquecer a
data de recollida, esquecer os traballos na casa ou perdelos non supoñen excepcións e, polo tanto,
non se collerán con posterioridade ao dia fixado O profesor corrixirá obxectivamente todos e cada un
dos traballos presentados;  con anterioridade terá explicado ao alumnado qué se avalía, cómo se
avalía  e,  se  é  o  caso,  cómo  se  recupera.  Tralos  resultados,  debería  facerse  unha  análise  da
metodoloxía empregada, unha autocrítica e unha crítica por parte do alumnado.
• Devolver os traballos corrixidos aos seus propietarios.

Serán tarefas do alumnado.
• Custodiar o material propio e telo dispoñible e en perfecto estado en cada sesión
• Escoitar e mirar con atención as explicacións
• Non perturbar o normal desenvolvemento da clase
• Participar e colaborar en crear un clima propicio para o aprendizaxe
• Atender e respectar as dúbidas e opinións dos compañeiros/as
• Buscar e aportar ideas e solucións.
• Elaborar a proposta de traballo seguindo as instruccións e orientacións do profesor
• Recoller o material empregado; antes de rematar a sesión, limpar e ordenar os espazos comúns.
• Evitar o gasto innecesario de material. Despilfarrar é un acto de insolidariedade.
• presentar as tarefas ben ordenadas, identificadas e protexidas, dentro das datas fixadas.
• Non cometer fraude e presentar como propios traballos copiados ou realizados por terceiros.
• Autoavaliarse e solicitar aclaracións no caso de non comprender algunha corrección.
• Custodiar correctamente ata o final de curso, todo o traballo corrixido polo profesor e devolto ao seu
autor.

ENSINO NON PRESENCIAL
Tanto as actividades como os diferentes recursos didácticos (vídeos, apuntes, aplicación…) que se
empregarán na aula, iranse subindo paralelamente á plataforma dixital (Aula Virtual ou Google suite).
Se fose necesario que o alumnado se quede no seu domicilio, esta mesma platafoma tamén servirá
como canle de comunicación entre o alumnado e o profesor tanto para plantexar consultas como para
as entregas das diferentes actividades que se vaian propoñendo.
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8 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

ENSINO NON PRESENCIAL
Materiais de uso xeneralizado:
Xogos de regras e compás de encerado, diedro de cartón, Video, proxector de diapositivas, proxector
de ordenador (presentacións en power point ou noutros formatos), fotocopias, videoteca e biblioteca
de aula, arquivo de imaxes impresas e material infográfico.

Materiais de uso específico:
Están relacionados cas diferentes actividades e as técnicas que se utilicen no seu desenrolo. Poden
abarcar dende o máis fundamental como os xogos de regras, transportador de ángulos, escalímetro,
compás, grafos, lápices, goma, ata o calibre, catálogos de papeis e outros materiais máis concretos
de  algúnha  unidade  como  pasta  moldeable  para  a  creación  de  pezas  para  a  representación
axonométrica, vistas diédricas, etc…

Material que o alumnado precisará ó longo do curso:

- Papel DIN A4 en branco, fundas de plástico ou arquivador
- Regra graduada de 30 mm, escuadro e cartabón
- Transportador de ángulos
- Compás con adaptador para grafo/portaminas
- Portaminas 0,5 mm e 0,7 mm e goma
- Rotulador ou bolígrafo azul.

ENSINO NON PRESENCIAL
No ensino non presencial o alumnado utilizará o mesmo material. Será necesario ademáis algunha 
ferramenta, un escáner preferiblemente, para dixitalizar os exercicos ou posibles exames poder 
envialos a través dunha plataforma dixital se fose necesario.

9 AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA. PROMOCIÓN DO ALUMNADO

AVALIACIÓNS ORDINARIA. A nota final para a avaliación ordinaria obtense da media das tres avaliacións
realizadas.

O Redondeo da nota será como está indicado no exemplo: 4,60 (5) / 4,59 (4)

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA.
Para superar esta avaliación o alumnado deberá realizar tres exames, un por cada avaliación realizada ao
longo do curso. A calificación da avaliación extraordinaria obterase da media aritmética dos exames propostos
ao alumnado.

Durante o período que dure a avaliación extraordinaria o alumnado que superou a materia  na avaliación
ordinaria poderá realizar unha serie de  exercicios de reforzo e ampliación para profundizar nos contidos
traballados ao longo do curso.

PROMOCIÓN. Enténdese que a materia para este curso está superada se o alumno obtén una cualificación
polo menos de 5.

10
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES.

Non é necesario nesta materia realizar un plan de reforzo.
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11 PLAN DE REFORZO

Realizarase un exame de recuperación en cada avaliación no que se incluirán tódolos contidos tratados nel.

12
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

Realizaránse uns exercicos iniciais relacionados cos contidos de cursos e materias anteriores para comprobar
e correxir deficiencias nas destrezas e metodoloxías dos alumnos que son básicas para poder iniciar o traballo
programado para este curso.

13 MEDIDAS ATENCIÓN A DIVERSIDADE.

-Buscaráse durante as sesións lectivas, ofrecer ao alumnado unha atención individualizada, na medida do
posible, así como a través dos exercicios propostos na clase permitir diferentes ritmos de traballo en función
das necesidades individuais.
-En cada trimestre e ao final do curso poderanse programar probas para recuperar a parte da materia non
superada polo alumno.
-Na confección dos exames escritos poderáse incluir exercicios, cuestións con diferentes niveis de dificultade
para que o alumno teña a posibilidade de alcanzar os mínimos exisidos.

DEBUXO TÉCNICO II

2º BACH

CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE

Páxin
a
15
8

1. Introdución e contextualización
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16
0

2. Obxectivos para o curso

16
0

3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento 
das competencias clave

16
0

4 Concreción dos estándares de aprendizaxe. Grao mínimo de consecución. Temporalización.

16
4

5. Procedementos e instrumentos de avaliación

16
8

6. Concrecións metodolóxicas que require a materia

16
9

7. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino

17
0

8. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

17
0

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes.

17
1

10. Plan de reforzo

17
1

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

17
1

12. Medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A necesidade  de  contar  cunha  ferramenta  a  disposición  da  descrición  da  forma,  obxectivamente
entendida, é o que lle da sentido ó 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 espacios,
así como as súas relacións espaciais no mundo real ou mesmo teórico. Así, o Debuxo Técnico convértese
nunha  linguaxe  universal  ó  servicio  da  expresión  científica  e  técnica.  Por  isto,  o  carácter  científico  e  a
necesidade  práctica  da  expresión  que  debe  amosa-lo  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 miúdo son interdependentes:
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
espacio, etc. desde a idea xerminal ata a súa realidade física.

Por outra banda, o debuxo técnico como linguaxe que é (e máis concretamente o debuxo técnico
Normalizado),  está  estructurado  por  unha  "gramática"  propia  que  lle  da  coherencia,  racionalidade  e
comprensibilidade. 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 entende-la 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  obte-la  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:

1. XEOMETRÍA PLANA  

2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BASEADOS NA PROXECCIÓN  
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3. NORMALIZACIÓN  

Por  suposto  que  estes  corpos  non  deben  entenderse  como  compartimentos  illados  a  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 ó seu discurso
docente segundo as características e circunstancias do alumnado.

Por outra banda, débese facer énfase na actitude intelectual que o estudio destes corpos aportan ó
alumnado.  A  xeometría  plana  proporciona  o  rigor  do  pensamento  lóxico  constructivo.  Os  sistemas  de
representación posibilitan o control do salto no baleiro desde a tridimensionalidade ó plano e a normalización
establece os convencionalismos universais que permiten entende-lo representado.

Desde un punto de vista docente, pártese de que os contidos desta materia xa foron abordados no
curso anterior,  e  que  a  profundización que agora se acomete  deberá facilitarlle  ó  alumnado un  nivel  de
coñecemento suficiente como para abordar outros estudios máis especializados, así como para comprende-
las mensaxes gráficas emanadas do mundo actual  no que a ciencia e a técnica teñen unha importancia
decisiva.

Aprecia-lo desenvolvemento sostible mediante a reciclaxe de materiais, o deseño e consumo racional de 
obxectos…

Por outro lado o presente curso o iniciamos nunha situación extraordinaria de crise sanitaria agravada por una
serie de circunstancias e actuacións que foron producindo grande desorientación e incertidume, e que están a
provocar que o deseño inicial da programación didáctica teña un factor importante de improvisación e de falta
de  concrección.  Á  falta  de  saber  con  que  aulas,  ferramentas  e  equipamentos  contamos,  sobre  todo
tecnolóxicos,  como irá reaccionado o alumnado, como se irá axustando toda a  organización do centro a
medida que se vaia iniciando o  curso,  posiblemente provocará cambios significativos nalgúns aspecto  da
programación.

2 OBXECTIVOS DO CURSO.

1. Entende-lo debuxo técnico como unha linguaxe universal que nos permite expresar gráfica e 
obxectivamente unha realidade.

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

3. Desenvolve-la visión espacial para ser quen de relacionar, situar e compara-las formas tanto no espacio 
real como a súa correspondencia no espacio do debuxo.

4. Coñecer e comprende-las regras do debuxo técnico para interpreta-la representación de formas como 
imaxe da realidade.

5. Usa-los métodos e coñecementos propios do debuxo técnico na investigación e solución razoada de 
problemas científicos e técnicos.

6. Acepta-la normalización como convencionalismo universal que simplifica e facilita o entendemento da 
representación ou racionaliza-la producción dunha determinada realidade.

7. Coñecer e respeta-las principais normas (UNE e ISO), na execución de planos técnicos.

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

154



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

3 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición normalizada.

DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notacións coas proxeccións necesarias para representar inequivocamente a posición de 
puntos, rectas e planos, e resolve problemas de pertenza, intersección e verdadeira magnitude.

4
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE E CONTRIBUCIÓN AO
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

Competencia Perfil competencia Estandares de aprendizaxe

1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL)

● Fala e escribe con 
propiedade empregando a 
linguaxe particular da materia.
● Crea e analiza mensaxes 
con códigos técnicos, 
científicos e artísticos.
● Rexeita expresións de 
carácter discriminatorio 
(sexista, xenófobo…).

DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica 
de obxectos industriais ou arquitectónicos a 
partir da análise de plantas, alzados, 
perspectivas ou fotografías, sinalando os seus 
elementos básicos e determinando as 
principais relacións de proporcionalidade.
DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas 
cónicas e as relación métricas entre elementos,
describe as súas propiedades e identifica as 
súas aplicacións.
DT2.B1.3.1. Comprende as características das 
transformacións homolóxicas, identifica os 
seus invariantes
xeométricos e describe as súas aplicacións.
DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en
función da orientación das caras principais 
respecto ao plano do cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista sobre o resultado 
final, determinando o punto principal, a liña do 
horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos 
de medida.

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA 
E TECNOLOXÍA 
(CMCCT).

● Comprende os conceptos 
xeométricos.
● Analiza e representa 
obxectiva e razoadamente 
formas bi e tridimensionais.
● Valora a estética da 
xeometría e do debuxo 
técnico e presenta os 
traballos de maneira ordeada,
limpa, clara e organizada

DT2.B1.1.2. Determina lugares xeométricos de 
aplicación ao debuxo aplicando os conceptos 
de potencia ou inversión.
DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias 
aplicando as propiedades dos eixes e centros 
radicais,
e indicando graficamente a
construción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus elementos.
DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo 
previo ou reproduce á escala conveniente 
figuras planas complexas, e indica 
gráficamente a construción auxiliar utilizada.
DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de 
revolución aplicando xiros ou cambios de plano
para dispor as súas proxeccións diédricas en 
posición favorable para resolver problemas de 
medida.
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DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais
formados por superficies
poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e 
obtendo a súa verdadeira 
magnitude.DT2.B2.2.3. Acha a 
intersecciónentre liñas rectas e corpos 
xeométricos coa axuda das súas proxeccións 
diédricas ou a súa perspectiva, indicando o 
trazado auxiliar utilizado para a determinación 
dos puntos de entrada e saída.
DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da 
axonometría ortogonal, clasificando a súa 
tipoloxía en función da orientación do triedro 
fundamental, determinando o triángulo de 
trazas e calculando os coeficientes de 
redución.
DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais
formados por superficies
poliédricas, debuxando iso metrías ou 
perspectivas cabaleiras.DT1.B2.4.3. 
Representa formas sólidas ou espaciais con 
arcos de circunferencia en caras horizontais ou
verticais, debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de utensilios de debuxo, 
simplificando a construción das elipses 
perspectivas mediante o trazado de polígonos 
circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa 
axuda de patróns de curvas.

3. COMPETENCIA 
DIXITAL (CD).

● Coñece os elementos da 
comunicación visual. Analiza 
criticamente os diferentes 
tipos de imaxes en función da
súa mensaxe.
● Manexa aplicacións e 
programas de creación de 
imaxes e retoque fotográfico
● Emprega a rede para 
ampliar coñecementos e 
contidos explicados na clase.

4. APRENDER A 
APRENDER (CAA).

● É consciente das súas 
capacidades.
● Admite as correccións do 
profesorado como 
contribución á mellora da súa 
aprendizaxe.
● Aprende dos erros e intenta
superarse.
● Planifica o traballo dende 
os bosquexos iniciais ata a 
solución final e a 
presentación da mesma.
● Ten sempre dispoñible o 
seu material e en boas 
condicións.

DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras 
planas compostas por puntos, rectas e 
circunferencias
describindo as súas posibles apli cacións á 
resolución de problemas xeométricos.
DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, 
intersección e tanxencias entre liñas rectas e 
curvas cónicas, aplicando as súas 
propiedades, e xustifica o procedemento 
utilizado.
DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou 
principios xeométricos que condicionan o 
paralelismo e a perpendicularidade entre rectas
e planos, utilizando o sistema diédrico ou, de 
ser o caso, o sistema de planos cotados como 
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● Relaciona cuestións 
transversais das materias e 
intenta aplicar cada novo 
coñecemento.

ferramenta
base para resolver problemas de pertenza, 
posición, mínimas distancias e verdadeira 
magnitude.DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira
magnitude de segmentos, ángulos e figuras 
planas utilizando xiros, abatementos ou 
cambios de plano en sistema diédrico e, de ser
o caso, no sistema de planos cotados.
DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de 
revolución aplicando xiros ou cambios de plano
para dispor as súas proxeccións diédricas en 
posición favorable para resolver problemas de 
medida.
DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies 
poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa axuda 
das súas proxeccións diédricas, utilizando 
xiros,
abatementos ou cambios de plano para obter a
verdadeira magnitude das arestas e caras que 
as conforman.

5. COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 
(CSC)

● Participa cunha actitude 
positiva en proxectos grupais 
propoñendo e aceptando 
ideas e tarefas, aportando 
materiais, respectando o 
criterio dos/as 
compañeiros/as e valorando 
as súas respostas como 
posibilidade igualmente 
aceptable ante un mesmo 
problema.
● Recolle e limpa o seu 
material, o alleo e os espazos
comúns contribuíndo a crear 
un entorno de traballo 
ordeado e agradable.
● Rexeita actitudes 
machistas, xenófobas, 
homófobas ou de calquera 
outra natureza que supoñan o
non respecto ás persoas.
● Preocúpase por cuestións 
medioambientais, coidando 
do seu contorno e non 
despilfarrando material.

6. SENTIDO DE 
INICIATIVA E ESPÍRITO
EMPRENDEDOR 
(CSIEE)

● Traballa con independencia
e con criterio persoal nas 
actividades que así o 
requiran.
● Propón e realiza 
actividades non obrigatorias 
co fin de interiorizar e 
consolidar coñecementos
● Autoavalíase nos procesos 
intermedios de creación de 
imaxes.

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a 
resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles solucións e 
transformándoos por analoxía noutros 
problemas máis sinxelos.
DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de 
determinar os elementos que as definen, tales 
como eixes, focos, directrices, tanxentes ou 
asíntotas, resolvendo o seu trazado por puntos 
ou por homoloxía.
DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á
resolución de problemas xeométricos e á 
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representación de formas planas.
DT2.B2.1.2. Representa figuras planas 
contidas en planos paralelos, perpendiculares 
ou oblicuos aos planos de proxección, trazando
as súas proxeccións diédricas.
DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo 
en calquera posición respecto aos planos 
coordenados, o resto dos poliedros regulares, 
prismas e pirámides en posición favorables, 
coa axuda das súas proxeccións diédricas, 
determinando
partes vistas e ocultas.DT1.B2.4.2. Debuxa coa
axuda de utensilios de debuxo perspectivas 
cónicas centrais de corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras paralelas a 
un só dos planos coordenados, dispondo a súa
orientación para simplificar o seu trazado.

7. CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURAIS (CCEC)

● Emprega os recursos 
gráfico-plásticos máis 
axeitados á creación de 
distintas imaxes.
● Manipula soportes, técnicas
e materiais con corrección e 
evitando riscos.
● Expresa as súas ideas con 
autonomía e creatividade.
● Valora a diversidade 
cultural como feito positivo e 
enriquecedor.
● Aprecia, disfruta e contribúe
ao mantemento do patrimonio
histórico-artístico galego.
● Amosa curiosidade e 
interese polas creacións 
alleas.

DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos 
ou espazos definidos polas súas vistas 
principais, dispondo a súa posición en función 
da importancia relativa das caras que se 
desexen amosar e/ou da conveniencia dos 
trazados necesarios.

5
CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN.

UNIDADE DIDÁCTICA 4.
SISTEMA DIÉDRICO
1ª e 2ª AVALIACIÓN. Sesións:

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe

B2.1. Punto, recta e plano no 
sistema diédrico.
B2.2. Resolución de problemas 
de pertenza, incidencia, 
paralelismo e
perpendicularidade.

B2.1. Valorar a 
importancia da 
elaboración de 
debuxos a man 
alzada para 
desenvolver a visión 
espacial, analizando 

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou 
principios xeométricos que condicionan o 
paralelismo e a perpendicularidade entre 
rectas e planos, utilizando o sistema diédrico 
ou, de ser o caso, o sistema de planos 
cotados como ferramenta
base para resolver problemas de pertenza, 
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B2.3. Determinación da 
verdadeira magnitude de 
segmentos e formas
planas.
B2.4. Construción de figuras 
planas no sistema diédrico.
B2.5. Abatemento de planos. 
Determinación dos seus 
elementos.
Aplicacións.
B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. 
Aplicacións.
B2.7. Cambios de plano. 
Determinación das novas 
proxeccións. Aplicacións.
B2.8. Afinidade entre 
proxeccións.
B2.9. Problema inverso ao 
abatemento.
B2.10. Corpos axeométricos no 
sistema diédrico.
B2.11. Representación de 
poliedros regulares. Posicións 
singulares.
B2.12. Determinación das súas 
seccións principais.
B2.13. Representación

a posición relativa 
entre rectas, planos e
superficies, 
identificando as súas 
relación métricas para
determinar o sistema 
de representación 
axeitado e a 
estratexia idónea que 
solucione os 
problemas de 
representación de 
corpos ou espazos 
tridimensionais.

posición, mínimas distancias e verdadeira 
magnitude.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.1.2. Representa figuras planas 
contidas en planos paralelos, perpendiculares 
ou oblicuos aos planos de proxección, 
trazando as súas proxeccións diédricas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira 
magnitude de segmentos, ángulos e figuras 
planas utilizando xiros, abatementos ou 
cambios de plano en sistema diédrico e, de 
ser o caso, no sistema de planos cotados.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo 
en calquera posición respecto aos planos 
coordenados, o resto dos poliedros regulares, 
prismas e pirámides en posición favorables, 
coa axuda das súas proxeccións diédricas, 
determinando partes vistas e ocultas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

B2.14. Representación de 
cilindros, conos e esferas. 
Seccións planas.
B2.15. Determinación de sección 
planas e elaboración de 
desenvolvementos.
B2.16. Interseccións.
B2.17. Xiros, abatementos ou 
cambios de plano para 
determinar a verdadeira 
magnitude de elementos
de pezas tridimensionais.

B2.2. Representar 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros e conos 
mediante as súas 
proxeccións 
ortográficas, 
analizando as 
posicións singulares 
respecto aos planos 
de proxección, 
determinando as 
relacións métricas 
entre os seus 
elementos, as 
sección planas 
principais e a 
verdadeira magnitude
ou desenvolvemento 
das superficies que 
os conforman.

DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de 
revolución aplicando xiros ou cambios de 
plano para dispor as súas proxeccións 
diédricas en posición favorable para resolver 
problemas de medida.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais
formados por superficies
poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e 
obtendo a súa verdadeira magnitude.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.2.3. Acha a intersecciónentre liñas 
rectas e corpos xeométricos coa axuda das 
súas proxeccións diédricas ou a súa 
perspectiva, indicando o trazado auxiliar 
utilizado para a determinación dos puntos de 
entrada e saída.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies 
poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa axuda 
das súas proxeccións diédricas, utilizando 
xiros, abatementos ou cambios de plano para 
obter a verdadeira magnitude das arestas e 
caras que as conforman.
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ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 1.
POTENCIA E INVERSIÓN
2ª AVALIACIÓN. Sesións:

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe

B1.6. Potencia dun 
punto respecto a unha 
circunferencia. 
Determinación e 
propiedades do eixe 
radical e do centro 
radical. Aplicación á 
resolución de 
tanxencias.

B1.7. Inversión. 
Determinación de figuras
inversas. Aplicación á 
resolución de 
tanxencias.

B1.1. Resolver problemas
de tanxencias mediante a 
aplicación das 
propiedades do arco 
capaz, dos eixes e 
centros radicais e/ou da 
transformación de 
circunferencias e rectas 
por inversión, indicando
graficamente a 
construción auxiliar 
utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre 
os seus elementos.

DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de 
obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da 
análise de plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus elementos básicos e
determinando as principais relacións de 
proporcionalidade.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.1.2. Determina lugares xeométricos de 
aplicación ao debuxo aplicando os conceptos de 
potencia ou inversión.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras 
planas compostas por puntos, rectas e 
circunferencias describindo as súas posibles apli 
cacións á resolución de problemas xeométricos.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a 
resolución de problemas xeométricos complexos, 
analizando as posibles solucións e 
transformándoos por analoxía noutros problemas 
máis sinxelos.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias 
aplicando as propiedades dos eixes e centros 
radicais, e indicando graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 2.
CURVAS CÓNICAS. TANXENCIAS.
2ª AVALIACIÓN. Sesións:

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe

B1.12. Resolución 
de problemas de 
pertenza, tanxencia 

B1.2. Debuxar curvas 
cónicas e identificar os 
seus principais elementos,

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas e 
as relación métricas entre elementos, describe as súas 
propiedades e identifica as súas aplicacións.
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e incidencia. 
Aplicacións.

utilizando as súas 
propiedades fundamentais
pararesolver problemas 
de pertenza, tanxencia ou 
incidencia.

ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, 
intersección e tanxencias entre liñas rectas e curvas 
cónicas, aplicando as súas propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar 
os elementos que as definen, tales como eixes, focos, 
directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 3.
TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS II
3ª AVALIACIÓN. Sesións:

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe

B1.8 Transformacións xeométricas. 
Aplicacións.
B1.13. Homoloxía. Determinación 
dos seus elementos. Trazado de 
figuras homólogas. Aplicacións.
B1.8. transformacións xeométricas. 
Aplicacións.
B1.13. Homoloxía. Determinación 
dos seus elementos. Trazado de 
figuras homólogas. Aplicacións.
B1.14. Afinidade. Determinación dos
seus elementos. Trazado de figuras 
afíns. Construción da elipse afín a 
unha circunferencia.
B1.15. Trazado de figuras planas 
complexas utilizando escalas e 
construcións auxiliares axeitadas

B1.3. Relacionar as 
transformacións 
homolóxicas coas 
súas aplicación á 
xeometría plana e 
aos sistemas de 
representación, 
valorando a rapidez 
e a exactitude nos 
trazados que 
proporciona a súa 
utilización.

DT2.B1.3.1. Comprende as características 
das transformacións homolóxicas, identifica 
os seus invariantes xeométricos e describe 
as súas aplicacións.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade
á resolución de problemas xeométricos e á 
representación de formas planas.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo 
previo ou reproduce á escala conveniente 
figuras planas complexas, e indica 
gráficamente a construción auxiliar utilizada.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 5.
AXONOMETRÍA
3ª AVALIACIÓN. Sesións:

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe

Axonometría.
B2.18. Sistemas axonométricos 
ortogonais.
B2.19. Posición do triedro 
fundamental.
B2.20. Relación entre o triángulo de 
trazas e os eixes do sistema.

B2.3. Debuxar 
axonometrías de 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros e conos, 
dispondo a súa 
posición en función 
da importancia 

DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da 
axonometría ortogonal, clasificando a súa 
tipoloxía en función da orientación do triedro 
fundamental, determinando o triángulo de 
trazas e calculando os coeficientes de 
redución.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos
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B2.21. Determinación de 
coeficientes de redución.
B2.22. Tipoloxía das axonometrías 
ortogonais. Vantaxes e 
inconvenientes.
B2.23. Representación de figuras 
planas.
B2.24. Representación simplificada 
da circunferencia.
B2.25. Representación de corpos 
xeométricos e espazos 
arquitectónicos.
Seccións planas. Interseccións.

relativa das caras 
que se desexen 
amosar e/ou da 
conveniencia dos 
trazados necesarios,
utilizando a axuda 
do abatemento de 
figuras planas 
situadasnos planos 
coordenados, 
calculando os 
coeficientes de 
redución e 
determinando as 
sección planas 
principais.

ou espazos definidos polas súas vistas 
principais, dispondo a súa posición en 
función da importancia relativa das caras que
se desexen amosar e/ou da conveniencia 
dos trazados necesarios.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais
formados por superficies poliédricas, 
debuxando iso metrías ou perspectivas 
cabaleiras.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

UNIDADE DIDÁCTICA 6.
SISTEMA CÓNICO
3ª AVALIACIÓN. Sesións:

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe

Sistema cónico central.
B2.25. Sistema cónico 
central.
B2.26. Elementos do 
sistema.
Plano do cadro e cono 
visual.
B2.27. Determinación do 
punto de vista e 
orientación das caras 
principais.
B2.28. Paralelismo. 
Puntos de fuga. Puntos 
métricos.
B2.29. Representación 
simplificada da 
circunferencia.
B2.30. Sistema cónico 
oblicuo.
B2.31. Representación 
simplificada da 
circunferencia.
B2.32. Representación 
de sólidos nos diferentes 
sistemas.

B2.4. Debuxar 
perspectivas cónicas de 
formas tridimensionais a 
partir de espazos do 
contorno ou definidas 
polas súas proxeccións 
ortogonais, e valorar o 
método seleccionado, 
considerando a 
orientación das caras 
principais respecto do 
plano do cadro e a 
repercusión da posición 
do punto de vista sobre o
resultado final.

DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en 
función da orientación das caras principais 
respecto ao plano do cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, a liña do horizonte,
os puntos de fuga e os seus puntos de medida.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de utensilios de 
debuxo perspectivas cónicas centrais de corpos ou
espazos con circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos coordenados, 
dispondo a súa orientación para simplificar o seu 
trazado.
ESTÁNDAR IMPRESCINDIBLE

DT1.B2.4.3. Representa formas sólidas ou 
espaciais con arcos de circunferencia en caras 
horizontais ou verticais, debuxando perspectivas 
cónicas oblicuas coa axuda de utensilios de 
debuxo, simplificando a construción das elipses 
perspectivas mediante o trazado de polígonos 
circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa 
axuda de patróns de curvas.
ESTÁNDAR NON IMPRESCINDIBLE

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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ENSINO PRESENCIAL

1. PROBAS ESCRITAS TIPO EXAMES  CON CARCATER PRÁCTICO,  a  través  dos  cales  o
alumnado  realizará  diferentes  construccións  relacionadas cos  contidos  da  materia.  Os estándares
avaliados a través de este instrumento suporán o 100% da nota. Realzaranse  como  mínimo  dúas
probas por trimestre, sempre dependendo das circunstancias que se vaian dando.
2. ACTIVIDADES ESCRITAS. Consistentes na realización de exercicios a modo de repaso. Os
datos obtidos a través destes exercicios non serán avaliables
3. OBSERVACIÓN DIRECTA. Os datos obtidos a travás deste procedemento serán recollidos no
caderno de aula do profesor. Este datostampouco serán avaliables.

Os estándares de aprendizaxe que son avaliados en cada producción gráfico plástica serán puntuados
con porcentaxes iguais, a non ser que se especifique o contrario.

ENSINO NON PRESENCIAL
Os procedementos e instrumentos serán os mesmos que na modalidade de clases presenciais.

7 CONCRECIÓN  METODOLÓXICA.

ENSINO NON PRESENCIAL
O  material  didáctico,  apuntes  sobre  os  contidos  e  láminas  de  exercicios,  serán  deseñados  e
producidos  polo  departamento.  Os  contidos  da  unidade están  estructurados  en  apartados  e
subapartados que reproducen unha secuencia lóxica da aprendizaxe.

Serán tarefas do profesor dentro da aula.

• Introducir: presentarase o tema ou o asunto sobre o que vai desenvolverse a sesión do día.

•  Expoñer:  comentarase  a  estrutura  teórica  do  contido  e  dos  procedementos  para  desenvolvelos
acompañados  en  forma  de  táboa  os  sucesivos  pasos  da  construcción  xeométrica e  a  súa
explicación ó pé. O obxectivo desta disposición é conseguir que a visión da construcción xeométrica e
a  lectura  do  texto  explicativo  sexan  case  simultáneas,  o  que  facilita  a  aprendizaxe  dos  contidos
procedimentais.

• Explicar: definirase claramente a natureza dos exercicios, qué facemos, para qué o facemos, a qué
cuestións  temos que  dar  resposta.  Estas  explicacións  se fará  primeiro  dun  xeito  colectivo  e  logo
individual  que  ademáis,  na  medida  do  posible,  poderán  ser  reforzadas  a  través  dunha  serie  de
actividades, con e sen solucións, con exercicios ordenados de menor a maior dificultade, que se lles
propondrá  ao  alumnado ao  final  de  cada  unidade  didactica  e  que  deberán  realizalas  de  maneira
individual.

• Orientar: daranse pautas individualizadas, na medida do posible, para que cada alumno/a obteña o
mellor resultado posible.

• Ilustrar: mostrarase suficiente material  visual para complementar o discurso teórico. Este material
será  de  diferente  natureza  e  en  diferentes  formatos:  imaxes  fotográficas,  vídeos,  aplicación
interactivas,  etc… Este material  poderá ser  creado e exposto polo profesor  através de recursos e
métodos tradicionais analóxicos como pizarra, papel…, ou tecnolóxicos – dixitais como ordenadores,
proxector ou pizarra dixital, tamén se utilizarán material creado e aportado polo alumnado en cursos
anteriores.
En particular no bloque de xeometría descritiva expoñerase de forma simultánea a  representación
espacial,  utilizando  algúns  dos  recursos  indicados  no  punto  anterior,  coa  súa  correspondente
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representación no plano para facilita-lo proceso de abstracción e  desenvolve-la visión espacial  do
alumnado.

• Avaliar/ autoavaliarse: poñerase as datas dos exames con suficiente antelación para que o alumnado
poda organizarse. En cada exame se especificará o valor de cada un dos exercicios, cuestións ... que
forman dito  exame.  As  correccións  feitas  polo  profesor  estarán  indicadas sobre os  exercicios dos
exames nunha cor  diferente a empregada polo alumno. Unha vez correxidos serán entregados ao
alumno para expoñer e comentar as solucións dos exercicios dos exames e facer unha autoavaliación.
.

Serán tarefas do alumnado na aula.
• Custodiar o material propio e telo dispoñible e en perfecto estado en cada sesión
• Escoitar e mirar con atención as explicacións
• Non perturbar o normal desenvolvemento da clase
• Participar e colaborar en crear un clima propicio para o aprendizaxe
• Atender e respectar as dúbidas e opinións dos compañeiros/as
• Buscar e aportar ideas e solucións.
• Elaborar a proposta de traballo seguindo as instruccións e orientacións do profesor
• Recoller o material empregado; antes de rematar a sesión, limpar e ordenar os espazos comúns.
• Evitar o gasto innecesario de material. Despilfarrar é un acto de insolidariedade.
• Presentar as tarefas ben ordenadas, identificadas e protexidas, dentro das datas fixadas.
• Non cometer fraude nos exames.
• Autoavaliarse e solicitar aclaracións no caso de non comprender algunha corrección.
• Custodiar correctamente ata o final de curso, todo o traballo corrixido polo profesor e devolto ao seu
autor.

ENSINO NON PRESENCIAL
Tanto as actividades como os diferentes recursos didácticos (vídeos, apuntes, aplicación…) que se
empregarán na aula, iranse subindo paralelamente á plataforma dixital (Aula Virtual ou Google suite).
Se fose necesario que o alumnado se quede no seu domicilio, esta mesma platafoma tamén servirá
como canle de comunicación entre o alumnado e o profesor tanto para plantexar consultas como para
as entregas das diferentes actividades que se vaian propoñendo.

8 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

ENSINO NON PRESENCIAL
Materiais de uso xeneralizado:
Xogos de regras e compás de encerado, diedro de cartón, Video, proxector de diapositivas, proxector
de ordenador (presentacións en power point ou noutros formatos), fotocopias, videoteca e biblioteca
de aula, arquivo de imaxes impresas e material infográfico.

Materiais de uso específico:
Están relacionados cas diferentes actividades e as técnicas que se utilicen no seu desenrolo. Poden
abarcar dende o máis fundamental como os xogos de regras, transportador de ángulos, escalímetro,
compás, grafos, lápices, goma, ata o calibre, catálogos de papeis e outros materiais máis concretos
de  algúnha  unidade  como  pasta  moldeable  para  a  creación  de  pezas  para  a  representación
axonométrica, vistas diédricas, etc…

Material que o alumnado precisará ó longo do curso:
- Papel DIN A4 en branco, fundas de plástico ou arquivador
- Regra graduada de 30 mm, escuadro e cartabón
- Transportador de ángulos
- Compás con adaptador para grafo/portaminas
- Portaminas 0,5 mm e 0,7 mm e goma
- Rotulador ou bolígrafo azul.
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ENSINO NON PRESENCIAL
No ensino non presencial o alumnado utilizará o mesmo material. Será necesario ademáis algunha 
ferramenta, un escáner preferiblemente, para dixitalizar os exercicos ou posibles exames poder 
envialos a través dunha plataforma dixital se fose necesario.

9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO.

AVALIACIÓN CONTINUA.

A cualificacións obtidas nas diferentes probas tipo exame será avaliadas entre 0 e 10, e a nota de cada
avaliación será a media resultante dos diferentes exames feitos nesa avaliación.
Se terán en conta as  faltas de asistencia e puntualidade sen xustificar. Cada unha delas suporán  0´2
puntos menos sobre a nota final de cada avaliación.

O Redondeo da nota será como está indicado no exemplo: 4,60 (5) / 4,59 (4)

Os estandares de aprendizaxe que son avaliados en cada exame e en cada pregunta do mesmo serán
puntuados con porcentaxes iguais en función do valor de cada pregunta, a non ser que se expecifique o
contrario.

AVALIACIÓN FINAL.
Enténdese que o alumno está aprobado ao obter a nota de 5 ou superior. A calificación final da avaliación
ordinaria obterase coa media aritmética das tres avaliacións.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA.
Para superar  esta  avaliación  o  alumno deberá realizar  un  exame de  carácter  práctico sobre  todos  os
contidos do curso. Se lles poderá proporcionar unha serie de exercicios a modo de orientación.

10
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS
MATERIAS PENDENTES.

Os alumnos que teñan a materia pendente de 1ª terán a posibilidade de realizar dous exames parciais sobre
os contidos do curso repartidos deste xeito:

No primeiro parcial se avaliarán contidos relacionados coas construccións fundamentais, de poligonos e
transformacións xeométricas.
No segundo contidos relacionados coas tanxencias, curvas técnicas, normalización e vistas.

No caso de o  alumno non  acade  a cualificación  mínima para  promocionar,  media aritmética dos  dous
parciais, terá a posibilidade de realizar un exame final de toda a materia.

Aos alumnos se lles proporcionará unha serie de exercicios que deberán ir realizando ao longo do curso. O
profesorado estará a disposición do alumnado para resolver calquera dúbida.

As datas das distintas probas serán publicadas nos taboleiros do centro.

11 PLAN DE REFORZO
Realizarase un exame de recuperación en cada avaliación no que se incluirán tódolos contidos tratados nel.

12
DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU  COLECTIVAS  QUE  SE
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Realizaránse uns exercicos iniciais relacionados cos contidos de curso anterior para comprobar e correxir
deficiencias  nas  destrezas  e  metodoloxías  dos  alumnos  que  son  básicas  para  poder  iniciar  o  traballo
programado para este curso.
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13 MEDIDAS ATENCIÓN A DIVERSIDADE.
-Buscaráse durante as sesións lectivas, ofrecer ao alumnado unha atención individualizada, na medida do
posible, así como a través dos exercicios propostos na clase permitir diferentes ritmos de traballo en función
das necesidades individuais.
-En cada trimestre e ao final do curso poderanse programar probas para recuperar a parte da materia non
superada polo alumno.
-Na confección dos exames escritos poderáse incluir exercicios, cuestións con diferentes niveis de dificultade
para que o alumno teña a posibilidade de alcanzar os mínimos exisidos.

DEPARTAMENTO DE 
ARTES PLÁSTICAS

DESEÑO

 2º de BACHARELATO

CURSO 2020 – 2021

ÍNDICE

Páxin
a
17
3

1. Introdución e contextualización

17
5

2. Obxectivos para o curso

17
6

3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento das 
competencias clave

18
4

4. Temporalización

18
4

5. Grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia

18
4

6. Procedementos e instrumentos de avaliación

18
7

7. Concrecións metodolóxicas que require a materia

18 8. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino
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9
19
0

9. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

19
3

10. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

19
3

11. Plan de reforzo

19
3

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

19
4

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso

19
5

14. Medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O Centro e a súa contorna

O IES Praia Barraña de Boiro é un dos poucos Centros galegos que ofertan o Bacharelato de Artes, 
polo que as súas materias específicas teñen especial consideración. No campo do Deseño, ten unha 
especial presencia o deseño gráfico e o deseño de moda, que son opcións profesionais moi 
demandadas polo noso alumnado.

A maioría do alumnado continúa os séus estudios artísticos na Facultade de Belas Artes de 
Pontevedra ou ben nas diferentes Escolas de Arte que ofrecen diferentes Grados, en especial a 
EASD Mestre Mateo de Santiago e a Escola de Artes Pablo Picasso da Coruña, polo que temos boas
relacións e contacto, mesmo facendo visitas anuais, coas debanditas institucións, nas que xa teñen 
promocionado unha boa cantidade de antigos alumnos do noso IES.
No caso da materia de Deseño, revélase como clave á hora de cursar estudos superiores de 
Deseño, nos que destacan as especialidades de Producto, Gráfico e Moda.

A materia impartirase preferentemente na aula de Imaxe que se atopa no edificio auxiliar do IES, á 
carón da cal está a aula de Informática que tamén empregaremos cando sexa oportuno, chegando 
ocasionalmente a crear un espazo aberto de tránsito entre ambas aulas especialmente na realización
de actividades procedimentais. A dotación técnica destes espacios é con moito, básica, feito que 
tentamos subsanar ano tras ano cos limitados presupostos do departamento, adquirindo ou 
renovando a dotación tecnolóxica necesaria e coas moitas limitacións actuais de espacio e recursos.
Este ano en pleno escenario COVID a precariedade, sobre todo de espazos, faise evidente máis que 
nunca.

A materia

O deseño converteuse nun elemento de capital importancia en todos os tipos de producións 
humanas e constitúe hoxe un dos principais motores da economía cultural. 
O deseño aplícase en todos os ámbitos e atópase por todas as partes, penetrando no cotián de tal 
xeito que a súa omnipresencia o torna imperceptible. 
A función do deseño na sociedade contemporánea non debe entenderse unicamente como o 
proceso de ideación e proxección para a produción de obxectos, sexan estes bidimensionais ou 
tridimensionais. Un problema de deseño non é un problema circunscrito á superficie xeométrica de 
dúas ou tres dimensións. Todos os obxectos se conectan sempre cun contorno, directa ou 
indirectamente, e, xa que logo, o conxunto de conexións que un obxecto establece con moi distintas 
esferas é extensísimo. 

Por iso, o/a deseñador/a debe contribuír a que se estableza unha relación recoñecible e inmediata da
persoa co seu contorno, onde este se fai accesible, amable, útil e adaptado. O deseño debe atender 
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tanto aos aspectos materiais, tecnolóxicos e funcionais dos obxectos como aos simbólicos e de 
comunicacións. Un bo deseño contribúe a que poidamos utilizar eficazmente os obxectos dun xeito 
intuitivo e cómodo, ou a que comprendamos con rapidez as mensaxes do noso contexto.

O estudo dos fundamentos do deseño é de grande importancia para capacitar o alumnado para a 
comprensión do seu contorno e para a satisfacción con el, e para desenvolver a creatividade e o 
pensamento diverxente, ao potenciar a capacidade para producir respostas múltiples ante un mesmo
estímulo. 

O estudo e a iniciación á práctica do deseño promoven, por tanto, posturas activas ante a sociedade 
e a natureza, e fomentan unha actitude analítica respecto á información que chega do contorno, 
contribuíndo a desenvolver a sensibilidade e o sentido crítico.

A materia de Deseño ten por finalidade proporcionar unha base sólida acerca dos principios e dos 
fundamentos que constitúen esta actividade. É unha materia de carácter teórico-práctico que, sen 
pretender formar especialistas na materia, debe proporcionarlle ao alumnado os coñecementos 
fundamentais do ámbito do deseño e as ferramentas necesarias para se iniciar no estudo, na análise 
e na realización de proxectos elementais de deseño.

Por outra banda, o desenvolvemento e a adquisición de competencias constitúen elementos 
fundamentais á hora de abordar e orientar o proceso de ensino e aprendizaxe. Os contidos da 
materia estrutúranse en cinco bloques que agrupan contidos e procedementos; malia iso o seu 
desenvolvemento non debe entenderse de xeito secuencial.

O primeiro bloque estuda o devir histórico nos principais ámbitos do deseño, e debe contribuír a que 
o alumnado comprenda que a actividade de deseñar sempre está condicionada polo ámbito natural, 
social e cultural en que se desenvolva. 

O segundo bloque está dedicado á análise e ao estudo dos elementos de configuración específicos 
para o deseño de mensaxes, obxectos ou espazos en función das súas dimensións formais, 
estéticas, comunicativas e simbólicas.

O terceiro bloque incide na importancia da metodoloxía proxectual como unha valiosa e necesaria 
ferramenta que canalice a creatividade, a fantasía e a inventiva á eficaz resolución de problemas de 
deseño. 

Tanto o cuarto bloque como o quinto pretenden ser unha aproximación ao coñecemento e á práctica 
do deseño nos ámbitos da comunicación gráfica, do deseño de obxectos e do deseño de espazos.

Para rematar, a materia Deseño facilita o desenvolvemento da competencia de conciencia e 
expresións culturais, da competencia dixital, tan necesaria para realizar calquera tipo de deseño, así 
como as competencias de aprender a aprender e de sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 
Cando se toman decisións e se panifica o proceso de elaboración dun produto non se pode esquecer
a finalidade comunicativa que poden ter moitas obras. Finalmente, de forma máis puntual, trabállase 
coa competencia matemática e coas competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Escenario COVID:
A presente pandemia ven a provocar graves problemas no desenvolvemento e concepción da 
asignatura ao dificultar a presenza de grandes grupos de traballo e limitar en grande medida o uso 
das ferramentas e o espazo do taller de imaxe.
Non obstante, negáronse dende inspección as medidas preventivas do ano pasado, como 
desdoblar o curso ou xuntar bloques lectivos de dúas horas para evitar desprazamentos.
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Terase que limitar e controlar o uso do equipo común (cámaras, flashes, ordenadores,...) e a súa 
desinfección, e procurar sempre que se cumplan as medidas dispostas a tal efecto polas 
autoridades pertinentes.

Os traballos e os apuntamentos entregaranse de forma electrónica, facendo uso das ferramentas 
dixitais como son Aulas Virtuais, Blogs, correo electrónico, etc...

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

Cada unidade didáctica fara fincapé nun ou varios destes obxectivos xerais, tal e como irá reseñado.

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
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formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

3
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

En relación aos estándares de aprendizaxe establécense os seguintes graos de concreción e as 
súas abreviaturas:

Excelente (X): o alumnado comprendeu e executou de forma global, clara e con detalle os termos 
do estándar de aprendizaxe sen ningún tipo de erros nin omisións.

Bo (B): o alumnado comprendeu e executou de forma global e clara os termos do estándar de 
aprendizaxe incurrindo en algún tipo de erro ou omisión non substancial.

Elemental (E): o alumnado comprendeu e executou de forma básica o estándar de aprendizaxe 
incurrindo en algún tipo de erro ou omisión.

Insuficiente (I): o alumnado non comprendeu nin executou o estándar de aprendizaxe 
presentando moitos erros significativos ou omisións substanciais.

Para superar a materia o alumnado ten que acadar un grao elemental como mínimo no 90% dos 
estándares de aprendizaxe.

Nos seguintes cadros se relacionan os diferentes elementos (obxectivos de etapa, contidos, criterios 
de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias), se temporalizan por bloques/trimestre e 
se establece como grao elemental na consecución dos estándares de aprendizaxe como o mínimo 
necesario para superar a área.
As abreviaturas ou letras tómanse das establecidas e recollidas no Decreto 86/2015 da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Como menciono no punto 6, os estándares de aprendizaxe están marcados como 
IMPRESCINDIBLES  ou NON IMPRESCINDIBLES  de cara a unha posible reclusión pola pandemia.

DESEÑO
 1º de Bacharelato

Obxectivos Contidos
Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Compe-
tencias
clave

BLOQUE 1: EVOLUCIÓN HISTÓRICA E ÁMBITOS DO DESEÑO
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(introdución no 1º trimestre e repaso en profundidade no 3º de cara ao exame de selectividade)

B, D, G, 
H, N

B1.1. Concepto 
de deseño: 
definición, orixes
e tendencias.
B1.2. Historia do 
deseño. Da 
artesanía á 
industria: a 
Revolución 
Industrial. 
Principais 
períodos e 
escolas de 
deseño en 
diferentes 
ámbitos. Figuras 
máis 
salientables.
B1.3. Funcións 
do deseño. 
Deseño e 
comunicación 
social. Influencia 
do deseño na 
ética e na 
estética 
contemporáneas
.

B1.1. Coñecer e 
describir as 
características 
fundamentais dos 
movementos históricos
e das correntes e 
escolas máis 
salientables na historia 
do deseño, recoñecer 
as achegas do deseño 
en diferentes ámbitos e
valorar a repercusión 
que tivo nas actitudes 
éticas, estéticas e 
sociais na cultura 
contemporánea.

DEB1.1.1. Coñece e describe 
as características fundamentais 
das principais correntes e 
escolas da historia do deseño.

CCL

DEB1.1.2. Analiza imaxes 
relacionadas co deseño, 
identifica o ámbito ao que 
pertencen e relaciónaas coa 
súa corrente, a súa escola ou o 
seu período.

CCEC
CSC

DEB1.1.3. Analiza imaxes de 
produtos de deseño e de obras 
de arte, e explica razoadamente
as principais semellanzas e 
diferenzas entre estes dous 
ámbitos, utilizando con 
propiedade a terminoloxía 
específica da materia. 

CAA

B, D, G, 
H, I, N B1.4. Deseño 

publicitario e 
hábitos de 
consumo. 
B1.5. Deseño 
sustentable: 
ecoloxía e 
ambiente. 
B1.6. Principais 
campos de 
aplicación do 
deseño: gráfico, 
de interiores, de 
moda e de 
produtos.

B1.7. Deseño e 
arte. Diferenzas 
e similitudes 
entre o obxecto 

B1.2. Comprender que 
a actividade de 
deseñar sempre está 
condicionada polo 
contorno natural, social
e cultural, e polos 
aspectos funcionais, 
simbólicos, estéticos e 
comunicativos aos que 
se lles queira dar 
resposta.

DEB1.2.1. Comprende, valora e
explica de maneira 
argumentada a incidencia que 
ten o deseño na formación de 
actitudes éticas, estéticas e 
sociais e nos hábitos de 
consumo.

CCL
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artístico e o 
obxecto de 
deseño.

B1.8. Proceso do
deseño: deseño 
e creatividade. 
Desde a 
preparación ata 
a elaboración do 
produto 
deseñado.

BLOQUE 2: ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL
(1º Trimestre)

B, D, G, 
H, N

B2.1.Teoría da 
percepción 
visual. Proceso 
da percepción 
visual. Leis da 
Gestalt.

B2.1. Identificar os 
elementos que forman 
a estrutura da linguaxe 
visual.

DEB2.1.1. Identifica os 
principais elementos da 
linguaxe visual presentes en 
obxectos de deseño ou do 
contexto cotián.

CMCCT

B, D, G, 
H, M, N

B2.2. Elementos 
básicos da 
linguaxe visual: 
punto, liña, 
plano, cor, forma
e textura. 
Aplicación ao 
deseño.
B2.3. Linguaxe 
visual: creación 
de mensaxes 
visuais.

B2.2. Utilizar os 
elementos básicos da 
linguaxe visual na 
realización de 
composicións creativas
que evidencien a 
comprensión e a 
aplicación dos 
fundamentos 
compositivos.

DEB2.2.1. Realiza 
composicións gráficas, 
seleccionando e utilizando 
equilibradamente os principais 
elementos da linguaxe visual.

CD

DEB2.2.2. Analiza imaxes ou 
produtos de deseño, 
recoñecendo e diferenciando os
seus aspectos funcionais 
estéticos e simbólicos.

CD

B2.4. Sintaxe 
visual. Sistemas 
de ordenación: 
estrutura e 
composición. 
Recursos na 

B2.3. Aplicar as teorías
perceptivas e os 
recursos da linguaxe 
visual á realización de 
produtos concretos de 
deseño.

DEB2.3.1. Aplica as teorías 
perceptivas e os recursos da 
linguaxe visual á realización de 
propostas de deseño en 
diferentes ámbitos.
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B, D, G, 
H, M, N

organización da 
forma e o 
espazo, e a súa 
aplicación ao 
deseño: 
repetición, 
ordenación e 
composición 
modular, 
simetría, 
dinamismo, 
deconstrucción, 
etc

CCEC

DEB2.3.2. Utiliza a cor 
atendendo ás súas calidades 
funcionais, estéticas e 
simbólicas, e á súa adecuación 
a propostas específicas de 
deseño.

CCEC

B, D, G, 
M, N

B2.6. Deseño e 
función. Relación
entre forma e 
función. Análise 
da dimensión 
pragmática, 
simbólica e 
estética do 
deseño.

B2.4. Diferenciar os 
aspectos formais, 
funcionais, estéticos e 
comunicativos de 
obxectos de referencia 
dos distintos ámbitos 
do deseño.

DEB2.4.1. Modifica os aspectos
comunicativos dunha peza de 
deseño, ideando alternativas 
compositivas e reelaborándoa 
con diferentes técnicas, 
materiais, formatos e 
acabamentos.

CD

DEB2.4.2. Descompón en 
unidades elementais unha obra 
de deseño gráfico complexa e 
reorganízaas elaborando novas 
composicións plasticamente 
expresivas, equilibradas e 
orixinais.

CCEC

BLOQUE 3: TEORÍA E METODOLOXÍA DO DESEÑO
(1º e 2º Trimestre)

B, D, G, 
N

B3.1. Introdución
á teoría do 
deseño: 
definición de 
teoría, 
metodoloxía, 
investigación e 
proxecto.

B3.1. Valorar a 
importancia da 
metodoloxía como 
ferramenta para a 
formulación, o 
desenvolvemento, a 
realización e a 
comunicación 
acertados do proxecto 
de deseño.

DEB3.1.1. Coñece e aplica a 
metodoloxía proxectual básica. CCL

B, D, G, 
H, M, N

B3.2. Fases do 
proceso do 
deseño: 
formulación e 
estruturación 
(suxeito, 
obxecto, método 

B3.2. Resolver 
problemas de deseño 
de xeito creativo, lóxico
e racional, adecuando 
os materiais e os 
procedementos á súa 
función estética, 

DEB3.2.1. Desenvolve 
proxectos sinxelos que dean 
resposta a propostas 
específicas de deseño 
previamente establecidas.

CSIEE
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e finalidade), 
elaboración e 
selección de 
propostas, e 
presentación do 
proxecto.

práctica e 
comunicativa.

B, D, G, 
H, M, N

B3.3. 
Fundamentos de
investigación no 
proceso do 
deseño: 
compilación de 
información e 
análise de datos.

B3.3. Compilar e 
analizar información 
relacionada cos 
aspectos do proxecto 
que se vaia 
desenvolver, para 
realizar propostas 
creativas e realizables 
ante un problema de 
deseño.

DEB3.3.1. Determina as 
características técnicas e as 
intencións expresivas e 
comunicativas de diferentes 
obxectos de deseño.

CSC

DEB3.3.2. Recolle información, 
analiza os datos obtidos e 
realiza propostas creativas.

CAA

B, D, G, 
H, M, N

B3.4. 
Planificación do 
proceso de 
execución: 
propósito, 
necesidades, 
estilo, 
orzamento, 
tempo de 
execución, etc.

B3.4. Achegar 
solucións diversas e 
creativas ante un 
problema de deseño, 
potenciando o 
desenvolvemento do 
pensamento 
diverxente.

DEB3.4.1. Planifica o proceso 
de realización desde a fase de 
ideación ata a elaboración final 
da obra.

CMCCT

DEB3.4.2. Debuxa ou interpreta
a información gráfica, tendo en 
conta as características e os 
parámetros técnicos e estéticos 
do produto para o seu posterior 
desenvolvemento.

CMCCT

B, D, G, 
H, M, N

B3.5. Materiais 
técnicos e 
procedementos 
para a 
realización de 
esquemas e 
bosquexos 
gráficos.

B3.5. Coñecer e aplicar
técnicas básicas de 
realización de 
esquemas e 
bosquexos, presentar 
con corrección os 
proxectos e 
argumentalos con base
nos seus aspectos 
formais, funcionais, 
estéticos e 
comunicativos.

DEB3.5.1. Realiza esquemas e 
bosquexos para visualizar a 
peza e valorar a súa 
adecuación aos obxectivos 
propostos. 

CAA

DEB3.5.2. Materializa a 
proposta de deseño e presenta 
e defende o proxecto realizado, 
desenvolvendo a capacidade de
argumentación e a autocrítica.

CSIEE

DEB3.5.3. Planifica o traballo, 
coordínase, participa 
activamente, e respecta e 
valora as realizacións do resto 
dos integrantes do grupo nun 
traballo de equipo.

CSC

BLOQUE 4: DESEÑO GRÁFICO
(2º Trimestre)

B, D, G, B4.1. Explorar con CCEC
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H, M, N

B4.1. Funcións 
comunicativas 
do deseño 
gráfico: 
identidade, 
información e 
persuasión.
B4.2. Ámbitos de
aplicación do 
deseño gráfico.
B4.3. Deseño 
gráfico e 
sinalización. 
Sinalética. 
Principais 
factores 
condicionantes, 
pautas e 
elementos na 
elaboración de 
sinais.
B4.4. 
Aplicacións.

iniciativa as 
posibilidades plásticas 
e expresivas da 
linguaxe gráfica e 
utilizalas de xeito 
creativo na ideación e 
na realización de obra 
orixinal de deseño 
gráfico, e analizar 
desde o punto de vista 
formal e comunicativo 
produtos de deseño 
gráfico, identificando 
os recursos gráficos, 
comunicativos e 
estéticos empregados.

DEB4.1.1. Realiza proxectos 
sinxelos nalgún dos campos 
propios do deseño gráfico como
a sinalización, a edición, a 
identidade, a embalaxe ou a 
publicidade.

DEB4.1.2. Examina obxectos de
deseño e determina a súa 
idoneidade en función das súas 
características técnicas, 
comunicativas e estéticas.

CCEC

B, D, G, 
H, M, N

B4.5. Tipografía: 
carácter 
tipográfico. 
Elementos 
tipográficos. 
Lexibilidade. 
Clasificación dos
tipos. Principais 
familias 
tipográficas.

B4.2. Identificar as 
principais familias 
tipográficas e 
recoñecer as pautas 
básicas de lexibilidade,
estrutura, 
espazamento e 
composición.

DEB4.2.1. Identifica as 
principais familias tipográficas e 
recoñece as nocións elementais
de lexibilidade, estrutura, 
espaciado e composición

CCEC

DEB4.2.2. Utiliza de xeito 
adecuado a tipografía seguindo 
criterios acertados na súa 
elección e na súa composición.

CCEC

B, D, G, 
H, M, N

B4.7. Deseño 
publicitario. 
Fundamentos e 
funcións da 
publicidade. 
Elementos da 
linguaxe 
publicitaria.

B4.3. Realizar 
proxectos elementais 
de deseño gráfico 
identificando o 
problema, achegando 
solucións creativas e 
seleccionando a 
metodoloxía e os 
materiais adecuados 
para a súa 
materialización.

DEB4.3.1. Resolve problemas 
sinxelos de deseño gráfico 
utilizando os métodos, as 
ferramentas e as técnicas de 
representación adecuadas.

CMCCT

B, D, G, 
H, N

B4.8. A función 
comunicativa da 
imaxe e a súa 
relación cos 
ámbitos do 

B4.4. Desenvolver 
unha actitude reflexiva 
e creativa en relación 
coas cuestións formais 
e conceptuais da 

DEB4.4.1. Relaciona o grao de 
iconicidade de imaxes gráficas 
coas súas funcións 
comunicativas.

CAA
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deseño.
cultura visual da 
sociedade da que 
forma parte. 

DEB4.4.2. Emite xuízos de valor
argumentados respecto á 
produción gráfica propia e allea 
con base nos seus 
coñecementos sobre a materia, 
o seu gusto persoal e a súa 
sensibilidade.

CSIEE

B, D, G, 
H, M, N

B4.9. Programas
informáticos de 
Ilustración e 
deseño: 
programas de 
deseño vectorial 
e programas de 
maquetaxe.

B4.5. Iniciarse na 
utilización de 
programas informáticos
de ilustración e deseño
aplicándoos a 
diferentes propostas de
deseño.

DEB4.5.1. Utiliza con solvencia 
os recursos informáticos 
idóneos e aplícaos á resolución 
de propostas específicas de 
deseño gráfico.

CD

BLOQUE 5: DESEÑO DE PRODUTO E DO ESPAZO

 (3º Trimestre)

B, D, G, 
H, N

B5.1. Nocións 
básicas de 
deseño de 
obxectos.

B5.1. Analizar os 
aspectos formais, 
estruturais, semánticos
e funcionais de 
obxectos de deseño, 
que poden ser 
naturais, artificiais, de 
uso cotián ou propios 
do deseño.

DEB5.1.1. Analiza obxectos de 
deseño e determina a súa 
idoneidade, realizando en cada 
caso un estudo da súa 
dimensión pragmática, 
simbólica e estética. 

CAA

DEB5.1.2. Determina as 
características formais e 
técnicas de obxectos de deseño
atendendo ao tipo de produto e 
ás súas intencións funcionais e 
comunicativas.

CCEC

B, D, G, 
H, M, N

B5.2. Proceso 
creativo no 
deseño de 
obxectos e 
espazos: estudo 
previo, 
planificación, 
bosquexos, 
representación 
gráfica, modelo 
ou maqueta.
B5.3. Técnicas e
materiais de 
representación 
gráfica.

B5.2. Desenvolver un 
proxecto sinxelo de 
deseño industrial, 
seguindo unha 
metodoloxía idónea e 
seleccionando as 
técnicas de realización 
apropiadas. 

DEB5.2.1. Desenvolve 
proxectos sinxelos de deseño 
de produtos en función de 
condicionantes e requisitos 
específicos previamente 
determinados.

CSIEE

DEB5.2.2. Interpreta a 
información gráfica achegada 
en supostos prácticos de 
deseño de obxectos e do 
espazo.

CCEC

DEB5.2.3. Utiliza 
adecuadamente os materiais e 
as técnicas de representación 
gráfica.

CD
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B, D, G, 
H, M, N

B5.4. Deseño do
espazo 
habitable. 
Organización do 
espazo: 
condicionantes 
físicos, técnicos, 
funcionais e 
psicosociais.

B5.5. 
Distribución e 
circulación.

B5.6. Principais 
materiais, 
instalacións e 
elementos 
construtivos 
empregados no 
deseño de 
interiores: 
características 
técnicas, 
estéticas e 
construtivas.

B5.7. 
Iluminación.

B5.3. Realizar un 
proxecto elemental de 
espazo habitable, 
seguindo unha 
metodoloxía idónea e 
seleccionando as 
técnicas de realización 
apropiadas.

DEB5.3.1. Realiza esquemas e 
esbozos para visualizar e 
valorar a adecuación do traballo
aos obxectivos propostos.

CCEC

DEB5.3.2. En propostas de 
traballo en equipo, participa 
activamente na planificación e 
na coordinación do traballo e 
respecta e valora as 
realizacións e as achegas do 
resto de integrantes do grupo.

CSC

DEB5.3.3. Propón solucións 
viables de habitabilidade, 
distribución e circulación no 
espazo en supostos sinxelos de
deseño de interiores.

CSC

DEB5.3.4. Valora a metodoloxía
proxectual, recoñece os 
factores que interveñen nela e 
aplícaa á resolución de 
supostos prácticos.

CSIEE

B, D, G, 
H, N

B5.8. Funcións, 
morfoloxía, e 
tipoloxía dos 
obxectos. 
Relación entre 
obxecto e 
usuario/a.
B5.9. Conceptos 
básicos de 
ergonomía, 
antropometría e 
biónica e a súa 
aplicación ao 
deseño de 
produtos e 
interiores.

B5.4. Valorar a 
importancia do 
coñecemento e da 
aplicación dos 
fundamentos 
ergonómicos e 
antropométricos, nos 
procesos de deseño, 
entendendo que son 
ferramentas 
imprescindibles para 
mellorar o uso dun 
obxecto ou dun espazo
e adecualos ás 
medidas, á morfoloxía 
e ao benestar 
humanos.

DEB5.4.1. Coñece as nocións 
básicas de ergonomía e 
antropometría, e aplícaas en 
supostos prácticos sinxelos de 
deseño de obxectos e do 
espazo.

CMCCT

4 TEMPORALIZACIÓN
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A programación neste curso temporalizarase, así:

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
Bloques 1, 2 e 3 Bloques 3 e 4 Bloques 5 e 1(repaso)

 
Isto o faremos así dado que a materia ten unha grande compoñente procedimental e creativa, e na 
miña experiencia é moi complicado temporalizar a creatividade ou prever o uso, dispoñibilidade e bo 
funcionamento dos materiais tecnolóxicos necesarios asociados á materia, sendo que a 
dispoñibilidade por estudante é limitada (por exemplo, facer uso dunha cámara réflex que o 
estudante pode ou non posuír, equipos de iluminación, etc)

5 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA

Estarán desglosados en IMPRESCINDIBLES ou NON IMPRESCINDIBLES.
Os imprescindibles estarán sinalados en cor verde  e os non imprescindibles en cor azul  no cadro 
do punto 4

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora e 
deberase ter en conta o grao de dominio das competencias correspondentes a través de 
procedementos de avaliación e instrumentos de obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade 
na identificación das aprendizaxes adquiridas.
Para favorecer a flexibilidade no proceso avaliador, consideramos oportuno non asignar a priori un 
procedemento e/ou instrumento a cada un dos estándares recollidos nesta programación. Parécenos
máis operativo e adaptativo propor unha relación dos que empregaremos ao longo do curso, e cuxa 
elección irá sempre en función das características do alumnado e/ou do grupo.

En todo caso obviaremos elementos subxectivos na medida do posible dentro dun campo, o 
audiovisual, propenso a utilizar elementos emocionais, artísticos, expresivos, etc que resultan en 
certo modo imponderables. 

Contémplase a posibilidade do confinamento dentro do escenario covid incorporando procedementos
e instrumentos baseados nas TIC para facilitar o normal desenvolvemento do proceso. 
É importante sinalar que no caso de ir ao escenario semipresencial, o traballo en grupo será moi 
difícil ou imposible, polo que se fará máis patente a análise dos traballos de xeito individualizado.
Nesta táboa atoparemos os procedementos e instrumentos máis socorridos, estando máis 
pormenorizado o detalle no cadro do punto 6.2

ESCENARIO PRESENCIAL ESCENARIO SEMIPRESENCIAL

PROCEDEMENTOS XERAIS

Observación directa

Probas de execución

Análise de documentos gráficos e/ou multimedia

Blog persoal/ Aula virtual

Observación directa

Probas de execución

Análise de documentos gráficos e/ou multimedia

Blog persoal/ Aula virtual

Videoconferencias

Webinars / Videoleccións

INSTRUMENTOS XERAIS
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Guía de avaliación dixital individualizada por traballo e persoa

Lista de control
Lista de verificación

Rúbricas

Portfolio Dixital

6.1 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.

Os procesos de valoración produciranse en sesións de avaliacións dos traballos. As correccións 
poderán ser individuais ou en gran grupo dependendo da natureza do traballo e do tipo de grupo. É 
importante este tipo de sesións pois nelas vólvese sobre os contidos obxecto dos traballos, fixándose
definitivamente a aprendizaxe, e ao tempo, o proceso avaliativo é máis participativo e transparente.

Polo tanto pretendemos incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na súa 
avaliación, reflexionando sobre o seu punto de partida en canto aos logros e ás dificultades 
(autoevaluación) ou valorando a participación dos seus compañeiros nas actividades grupais 
(avaliación entre iguais).

Estableceranse ademáis, as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 
avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais, no caso 
de telos.

En caso de precisarse actividades de reforzo específicas, o tipo e cantidade destas será decidido 
polo profesor, aínda que sempre irán referidas aos contidos parciais nos que o alumnado amosou 
non alcanzar o grao mínimo necesario previsto.

6.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Os instrumentos de avaliación que empregaremos están organizados de forma xeral según os tres
tipos de contidos ou saberes, actitudinais, conceptuais e procedimentais.

Saberes
Actitudinais

Saberes Conceptuais Saberes Procedimentais

- Guía de 
observación.
- Lista de cotexo.
- Rexistro 
anecdótico

- Realizaránse probas 
tipo control ou tarefas 
con cuestións que 
requerirán aplicar o 
aprendido de manera 
teórica e/ou con 
cuestións que esixan 
resposta de tipo gráfico.

Ou ben peticións de 
desenvolvemento de 
traballos teóricos 
concretos. 

O alumnado realizará traballos de aula de 
diferente natureza dependendo dos contidos e 
do nivel educativo no que esté. Neste sentido o 
traballo de clase será de tres tipos diferentes 
adaptándose así ao desenvolvemento cognitivo
do alumnado:

- Prácticas: son traballos individuais moi 
pautados que se desenvolverán entre unha e 
dúas sesións dentro da aula. Son aplicacións 
directas das  explicacións do profesor coas que 
se pretende a experimentación dos contidos 
tratados. Pretenden fixar a nova aprendizaxe 
así como servir de material de estudo ou 
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Tamén, no caso de 
proxectos, traballos, 
etc,... teranse en conta o
discurso empregado e 
as ideas 

subxacentes.

Este tipo de probas 
deber seguir en xeral as 
seguintes pautas:

- Antes de cada proposta
de traballo, o 
profesorado deberá 
indicar previamente os 
contidos precisos sobre 
os que versa a proba ou 
traballo e os estándares 
de aprendizaxe que se 
van avaliar:

- O exame ou traballo 
teórico puntuarase 
segundo os estándares 
de aprendizaxe a avaliar.

- O profesorado indicará 
na redacción da proba 
os estándares a avaliar e
establecerá o grao de 
consecución adquirido 
polo alumnado.

- Existirá unha 
correspondencia entre o 
grao de consecución e a 
puntuación da proba.

Tamén poderanse usar 
Rúbricas en traballos 
concretos, previamente 
explicadas ao alumnado.

referencia para a probas posteriores. Estes 
pequenos traballos serán subidos a un espazo 
virtual ou blog polo alumnado sempre que sexa 
posible, ou ben agrupados nun cartaz físico. Un
exemplo de práctica podería ser a realización 
dunha análise dunha fotografía.

- Traballos: individuais ou en grupos pequenos 
que se desenvolverán tanto na aula como na 
casa supervisados constantemente polo 
profesor e que ocuparán varias sesións. 
Requiren unha sesión previa de contidos na 
que se busca a participación do alumnado 
durante a mesma para finalizar coa exposición 
dos requisitos do traballo. Serán expostos no 
espazo virtual ou blog de cada estudante 
sempre que sexa posible, referenciando a todos
os integrantes do grupo, ou ben entregados de 
forma física. Un exemplo de traballo podería ser
a realización dunha sesión de fotos.
Terase especial coidado cos traballos en grupo 
dentro dun escenario Covid

- Proxectos: son traballos máis complexos nos 
que se require maior grao de investigación e 
implicación por parte do alumnado. Poden 
desenvolverse de xeito individual ou en parella, 
pequeno grupo, ou gran grupo, estas dúas 
opcións menos recomendables no escenario 
CoVid. O proxecto segmentarase en diferentes 
estadios para que o alumnado vaia adquirindo 
as competencias necesarias para desenvolver 
o proxecto ata o final.  
Dentro do proxecto iranse desenvolvendo 
diferentes contidos dun xeito aberto. É a 
ferramenta de aula máis complexa pois 
trátanse de recursos abertos, participativos na 
súa determinación e iterativos no seu deseño. 
Esto é, a propia temática será escollida polo 
alumnado entre varias propostas, incluso pode 
suxerirse a partir dos intereses do mesmo 
alumnado. 
Dentro do proxecto, o profesorado en 
colaboración co alumnado irán desenvolvendo 
o proxecto tanto no seu deseño como na súa 
execución. Son ferramentas pedagóxicas 
complexas pois por un lado requiren a 
motivación e implicación de todo o grupo, e por 
outro lado o deseño vai definíndose a medida 
do transcurso do proxecto. Estes riscos na 
meirande parte dos casos compénsanse co 
sobresaínte grao de aprendizaxe do alumnado. 
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Un exemplo de proxecto podería ser a 
realización dunha curtametraxe.

Para a avaliación das prácticas, traballos ou 
proxectos, poderanse empregar o instrumentos 
que máis se axusten á proposta entre os que se
relacionan a continuación:

- Guía de avaliación dixital individualizada 
por traballo e persoa. (O centro dispón dun 
protocolo para pechar a fenda dixital naqueles 
casos e familias que o precisen)
- Listas de cotexo
- Guías de observación
- Rexistro anecdótico
- Rúbricas. Previamente explicadas ao alumnado, 
e desglosadas na corrección.
- Portfolio físico/dixital. Imaxes, videos ou 
diversos medios dixitais que serán almacenados na 
“nube”.
- Blog, páxina web ou espazo virtual
- Logros (ludificación)

7 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

7.1. Directrices metodolóxicas

- Metodoloxía activa. Buscarase a implicación activa do alumnado como protagonista do proceso de 
ensino aprendizaxe, coa base de que o específico individual ten unha importancia decisiva na 
expresión plástica que engaden valor aos aspectos máis xerais compartidos polo grupo.

- Experimental. Tódolos conceptos, habilidades, ou teorías expostas serán comprobadas de forma 
empírica a través do traballo práctico. Neste sentido o procedimental será a proba definitiva do 
entendemento ou a comprobación da comprensión dos aspectos tratados teóricamente, entendendo 
que entre o procedimental e o conceptual hay unha unidade metodolóxica inseparable.

- Participativa. Se fomentará o intercambio de opinións e puntos de vista entre o alumnado coa 
finalidade da implicación responsable no proceso de ensino – aprendizaxe.

- Aberta. Tratarase de vincular o traballo de aula co entorno vital do alumno (medios de 
comunicación, etc.), servindo aquel de instrumento de análise da súa propia realidade, e 
reciprocamente esta última como un material valioso no seu proceso de aprendizaxe, para o que se 
motivará ao alumno á procura de información por medios como internet ou prensa.
Neste ámbito incluirase a colaboración do Departamento ao Plan de integración das tecnoloxías da 
información e a comunicación. Ademais da utilización de ordenadores nos ámbitos da materia 
(edición e tratamento dixital de imaxes fixas ou en movemento, programas de CAD, etc.) preténdese 
que o alumno empregue as tecnoloxías da información como medios de expresión do seu propio 
traballo, así como para a busca de información e xestión da mesma (comunicar o seu traballo a 
través de presentacións con soporte informático, busca en internet, escaneado de imaxes, etc).

- Lúdica. Tentarase de motivar ao alumnado a través de logros e méritos anecdóticos relacionados 
coa cultura popular que sirvan como motivación, asemade o entorno da clase manterá sempre un 
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ambiente de xogo e “bo rollo”.

- Transversal. Buscarase a conexión con outras materias afíns así como a introdución de aspectos 
que teñan que ver con problemáticas de importancia para o alumnado: convivencia, sexismo, 
multiculturalidade, ética, etc..

A nosa metodoloxía seguirá un modelo de intervención educativa no que observaremos estas 
directrices:

1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para construír a partir 
de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren dito nivel de desenvolvemento.
2. Suliñar a necesidade de estimular o desenvolvemento das capacidades xerais e das competencias
clave por medio do traballo paulatino e ordenado conforme ás capacidade do alumno.
3. Dar prioridade á comprensión dos contidos cos que se traballa fronte á súa mera aprendizaxe 
mecánica.
4. Procurar ofrecer oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos de modo que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido dende unha perspectiva de 
aprendizaxe significativa.
5. Fomentar a reflexión persoal sobre o realizado e a formulación de opinións críticas con respecto 
ao que se aprendeu de modo que o alumno poida asimilar o aprendido e incorporalo eficazmente á 
súa experiencia persoal.

7.2. Dinámicas de grupo.

Dependendo do tipo de actividade proposta, o sistema de traballo modificará o número de alumnos 
que toman parte nela.
Dende este punto de vista, planifícanse catro tipos de actividades:
- Individuais. Para favorecer a iniciativa propia , a creatividade e a autonomía persoal. Serán 
valoradas de xeito individual tamén.
- En parella. Unha forma de estimular o debate e o intercambio de ideas nun primer momento. A 
valoración deste tipo de actividade é compartida a partes iguais polos integrantes da parella.
- De pequeno grupo. Tomando como moito grupos de cinco persoas, intentamos favorecer a 
integración e desenvolver a capacidade de traballo en equipo. Na valoración final intervirán, ademáis 
do profesor, o alumnado integrado no grupo.
- De gran grupo. Pretenden convidar ao debate e estimular o desenvolvemento das relacións sociais
e persoais. Na valoración final intervirán, ademais do profesor, o alumnado integrado no grupo.

7.3. Escenario CoVid.

A chegada da pandemia ten un grande impacto no desenvolvemento das actividades docentes e das 
prácticas dentro do horario escolar, e mesmo fora del.

O espazo xa limitado da aula de imaxe e da aula de informática afecta ao número de persoas que poderán estar
dentro de cada espazo a un tempo. As limitacións involuntarias de espazo non poderán redundar na 
nota ao avaliar, pero non cabe dúbida algunha de que vai a afectar negativamente a materias de 
carácter tan práctico como estas.

Do mesmo xeito. Terase especial coidado en que os traballos en parella, pequeno e grande grupo 
non impliquen risco algún para o alumnado. Se unha actividade non garantiza a seguridade no 
escenario CoVid será sustituida por unha colaboración a distancia entre os compoñentes do grupo, 
diferida ou individual.
Cando falo de diferida refírome a un traballo que poden completar en grupo sen ter que ser ao 
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mesmo tempo ou no mesmo espazo.

8 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

8.1. Recursos e organización dos espazos.

No Centro contamos cunha aula-taller específica para a materia, aínda que compartida no seu uso, a
aula de Imaxe.

O noso departamento dispón de varias aulas e espazos relacionados coas materias artísticas, un 
aula de debuxo, un obradoiro de volume e a debandita aula de imaxe. 

Ademáis existen dúas aulas con ordenadores e conexión a internet, compartidos. Este curso farase 
uso da aula de Informática anexa á de Imaxe. A aula de Imaxe revelouse como moi pequena para o 
seu uso con grandes grupos, e a súa dotación é casi testimonial. Amosa ser especialmente pequena 
de cara ao escenario CoVid.

Este curso 2020.2021 as sesións lectivas da materia impartiranse na Aula de Imaxe, así como na 
contorna do centro para actividades no exterior. Quero facer a reseña de que o espazo é demasiado 
pequeno para contener tanto alumnado no escenario CoVid, a ver como resolvemos.

Para aqueles contidos que requiran recursos especiais, como os relativos á imaxe fotográfica ou a 
traballos de deseño co ordenador, empregaremos os ordenadores na aula de imaxe ou 
preferentemente a aula de informática coa que conta o centro, que por certo ten equipos vellos e que
funcionan mal.
Polo que respecta a outros materiais e recursos que empregaremos na materia, faremos unha 
exposición máis detallada no apartado correspondente.

8.2. Materiais e recursos didácticos.

A aula de Imaxe conta con mesas grandes e sillas, unha pizarra dixital cun canón proxector e unha 
pizarra de rotuladores e 8 ordenadores. Ten dúas pilas de auga con desagüe. Conta tamén cun 
cativo laboratorio de fotografía química, que alterna o seu cometido co de almacén. Ademáis 
contamos cunha moi pequena cantidade de cámaras e trípodes para prestar ao alumnado que 
careza delas, así como algúns flashes de man e focos.
Aparte  destes elementos, os materiais de uso común serán os indicados e requeridos para cada 
traballo.
O alumnado non ten que mercar libro de texto algún, os contidos teóricos serán ofrecidos 
dixitalmente polo profesorado e completados coa toma de apuntes personais por parte do alumnado.

Nas sesións de aula utilizaremos diferentes tipos de recursos didácticos como:

- A biblioteca de aula e de Centro, en especial libros de consulta Deseño, Tipografía, Moda.... e os 
libros específicos. Tamén a propia biblioteca persoal do profesor de Cau e mesmo envases e 
empacados comerciais e revistas.
- O blog do profesor e alumnado.
- Webs de referencia
- Videotitorías e diferentes tipos de recursos na rede
- Software incorporado nos ordenadores do alumnado facendo especial uso de software libre e 
gratuíto. Emprego dos recursos multimedia online para a presentación ou complemento dos contidos 
(webs, blogs…) Emprego de recursos TIC de creación propia: presentacións en Power Point. Uso 
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de Programas de Manipulación de Imaxes (Gimp, Krita, Rawtherapee, PaintToolSai), de debuxo 
vectorial (Inkscape, office draw), de Animación Stop Motion (Monkey ou similar), de edición de 
vídeo (Movie Maker, Hitfilm Xpress, Openshot)... Visitas virtuais a Museos para o análise das 
obras de arte.
- Por suposto, e anticipando unha situación de telepresencia usaremos a Aula Virtual/Classroom, 
Gsuite, Webex, Mail e os recursos telemáticos necesarios.

9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

9.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

Os criterios de avaliación son os establecidos máis polo miúdo nos diversos cadrantes do punto 4
desta programación.

9.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

Desglosados en función dos saberes actitudinais, conceptuais e procedimentais.

Consultar o seguinte cadro para máis detalles.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
SABERES ACTITUDINAIS SABERES CONCEPTUAIS SABERES

PROCEDIMENTAIS
Elementos Avaliables

- Valoración do traballo 
individual.

- Valoración do traballo en 
grupo.

- Actitude participativa na 
clase.

- Dispoñibilidade do material 
necesario no momento 
requerido.

- Actitude respetuosa do 
alumno/a cos seus 
compañeiros/as da aula 
durante as clases, así como 
co profesorado da materia, 
segundo se establece nas 
normas de convivencia do 
centro (RRI)

- Asistencia a clase.

- Cumprimento dos Protocolos
CoVid

- Comprensión dos requisitos 
solicitados.

- Enfoque da resolución.

- Determinación dos 
pormenores.

- Execución e claridade 
expositiva.

- Orixinalidade da resposta ou 
proposta de ser o caso.

- Comprensión do problema 
proposto: tratarase de ver ata 
qué punto o alumnado 
comprende todos os aspectos 
da proposta enunciada polo 
profesorado.

- Creatividade: este é quizais 
o aspecto máis complicado da 
avaliación, xa que nel o 
profesorado ten que procurar 
apreciar como o alumnado, en 
conflito co exposto no 
momento anterior, ofrece unha 
proposta orixinal sen 
comprometer a fidelidade ás 
directrices baixo as que debe 
desenvolverse a actividade.

- Execución técnica: 
avaliarase a destreza no uso 
das técnicas e instrumentos 
indicados en cada caso.

En calquera caso, na avaliación teranse en conta as  circunstancias e capacidades de cada 
alumno/a en particular e todos aqueles aspectos relativos ao proceso de realización das 
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actividades que poidan incidir no resultado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
SABERES ACTITUDINAIS SABERES CONCEPTUAIS SABERES

PROCEDIMENTAIS
A puntuación máxima 
correspondente a este 
apartado será dun 20% da 
nota máxima global (2 
puntos), dividíndose en 
dous apartados que se 
corresponden con 1 punto 
cada un deles:
- Traballo.
Se o alumnado entrega en 
tempo e forma as diferentes 
actividades previstas, na 
avaliación acadará a 
puntuación máxima de 1 
punto. A entrega tardía dun 
traballo sen causa xustificada 
restará un 0,5 puntos da nota. 
Se foran dous días de retraso 
ou máis na entrega, non 
sumarán o punto á súa nota 
de avaliación.

- Actitude e respecto ás 
normas de aula de 
convivencia.
Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas 
de convivencia do centro e ás 
propias da aula non acadará a
puntuación máxima de 1 
punto.
Entendemos que non traer o 
material solicitado para 
realizar as tarefas asignadas é
unha falta leve de actitude. 
De ser amonestados 
levemente unha vez por 
condutas contrarias ás normas
ou non traer o material 
solicitado restará 0,5 puntos 
da nota. Se o alumno/a tivera 
unha segunda amonestación 
ou a primeira fora de carácter 
grave non sumará punto algún
á súa cualificación.

Establécese unha 
correspondencia entre o grao 
de consecución dos 
estándares de aprendizaxe e a 
cualificación deste tipo de 
saberes. Cada estándar será 
cualificado en base 4 e según 
a seguinte relación:

Grao de consecución do 
estándar; Excelente (4), Bo (3),
Elemental(2) e Insuficiente (1). 
No caso de non responder (0)

Puntuarase este apartado 
como máximo cun 40% da 
nota máxima global do 
trimestre (4 puntos) e o 
alumnado deberá obter unha 
cualificación mínima dun 2,5 
sobre 10 para ter a 
posibilidade de facer media co 
resto de elementos avaliables.

Como norma xeral haberá 
entre unha e dúas probas por 
trimestre que ponderarán en 
función da proporción de 
materia que teña cada unha 
delas.

Aquel alumnado que non faga 
as probas por estritas causas 
xustificadas terán o dereito de 
facelas posteriormente 
segundo nova convocatoria 
establecida polo profesorado e 
por norma xeral dentro do 
horario da área.

Como no caso das probas tipo 
exame, os traballos de aula 
virán referenciados aos 
estándares de aprendizaxe que
se pretenden avaliar. 
Establecéndose o mesmo 
cadro de correspondencias 
entre graos de concreción e 
cualificación númerica:

Grao de consecución do 
estándar; Excelente (4), Bo (3),
Elemental(2) e Insuficiente (1). 
No caso de non responder (0)

A valoración destes contidos 
será dun mínimo do 40% da 
nota global total (4 puntos) e 
será imprescindible acadar a 
cualificación mínima dun 3 
en base 10 na media de 
tódolos traballos requeridos no 
trimestre avaliado.

Ao longo da avaliación, o alumnado poderá recuperar os exercicios cualificados negativamente 
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( porque non os realizou no seu día ou porque os realizou mal…etc) entregándoos antes de finalizar 
o período lectivo desa avaliación, sempre que se teña falado previamente co profesorado.

Sistema de cualificación das diferentes avaliacións.

A cualificación global da avaliación (a nota) será a suma das notas parciais correspondentes 
aos distintos saberes (sempre e cando a suma das notas medias obtidas nos contidos 
conceptuais e nos procedimentais sexa igual ou superior a un 4), segundo a baremación 
exposta para os mesmos. 

Na nota final, redondearase a nota con decimais ao valor enteiro da cualificación, excepto no caso de
que a fracción decimal sexa de 0,5 ou máis, en que se adxudicará o valor enteiro seguinte. Polo tanto
establécese o aprobado no 4,5.

10.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

A aqueles/as alumnos/as que na nota trimestral acaden a calificación de 4,5 outorgaráselles a 
calificación de 5.
Considérase que un alumno aproba a asignatura cando a media aritmética das cualificacións sen 
redondeo dos tres trimestres sexa igual ou superior a 4,5.
O alumnado poderá ter a oportunidade de recuperar calquera das tres avaliacións nunha proba de 
suficiencia que terá que pedir ao profesorado.

10
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Neste caso concreto, DES é unha materia que inician, non habendo ningún estudante repetidor de 
artes, polo que non procede.
.

11 PLAN DE REFORZO

Cando un alumno non acade nota suficiente para aprobar un trimestre, terá a posibilidade de repetir 
ou facer os diferentes traballos ou probas novamente (recuperación) para acadar os estándares 
mínimos necesarios, previa conversación co profesorado. 
A proba ou entrega das actividades poderá realizarse no seguinte trimestre ou ao final do curso, 
repito, acordando as datas e a entrega co docente. 
En caso de resolvelos satisfactoriamente, a nota do trimestre suspenso seralle modificada en función
dos novos resultados. O estudante conservará a mellor nota posible de entre as dúas. 

O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria de xuño recibirá un informe 
individual no que se lle indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá 
que realizar para a proba extraordinaria, que gardará sempre relación coas actividades non 
superadas. 

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe teranse en conta as actividades de reforzo de 
contidos que o alumno realice durante cada avaliación, tendo en conta as consideracións das 
adaptacións curriculares e os criterios achegados desde o Departamento de Orientación e nese 
sentido adaptaránselles as probas.
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12
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

A avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas do curso para poder facer un cadro sinóptico 
do estado xeral do alumnado, ainda que non se esperan grandes sorpresas neste aspecto.

Ao ser unha materia á que acceden por primeira vez, realizaranse unha ou varias probas que 
permitan determinar o coñecemento básico plástico de cada estudante. Este coñecemento servirá ao
profesor para aplicar máis ou menos carga teórica nos primeiros días da clase.
Ao ser unha disciplina á que acceden por primeira vez, espéranse resultados modestos neste campo.

- Cunha proba de composicióne/ou unha ilustración tipográfica poderemos comprobar o nivel de
composición medio.
- Unha proba de expresión simbólica gráfica a través de pictogramas/ tipogramas / caligramas / 
logotipos para apreciar o nivel de expresión gráfica.
- Comentarios en gran grupo e de forma oral analizando diferentes pezas de deseño gráfico e de 
produto permitirán coñecer o nivel de deseño de cada estudante e do grupo.

Este primeiro achegamento á capacidade do grupo será moi valiosa para detectar problemas futuros 
e poder anticipalos.

13
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

O ensino artístico en xeral debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno para apreciar o propósito da materia, a ter confianza nas súas habilidades para abordala 
satisfactoriamente e a desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación 
interpersoal, etc.
Deste xeito, como no resto de materias deste departamento, ao longo do curso tentarase focalizar o 
traballo en catro valores, que consideramos fundamentais nesta etapa educativa. Son os seguintes:

1. Respecto
- A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.
- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos.
- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.
- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.
- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, evitar a extinción de especies.

2. Responsabilidade
- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.
- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía.
- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.
- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. Obtención de defensas fronte
a seducción dos medios e da publicidade
- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.

3. Xustiza
- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
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discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
- Dereito á alimentación.
- Dereito á saúde.
- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos 
en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
- Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o 
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás 
vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

4. Solidariedade
- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas.
- Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.
- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.
- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.
- Coas vítimas de conflitos armados.
- Coas vítimas de desastres naturais.

Outro elemento transversal de carácter instrumental de particular interese nesta etapa educativa é o 
da comunicación audiovisual e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). As 
TIC están cada vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá, e supoñen 
un valioso auxiliar para o ensino que pode enriquecer a metodoloxía didáctica. Desde esta realidade, 
consideramos imprescindible a súa incorporación en todas as materias como ferramenta que 
axudará a desenvolver no alumnado diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 
ata a súa transmisión en distintos soportes, unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías 
da información e a comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.
Con carácter xeral, potenciaranse actividades nas que haxa que realizar unha lectura e comprensión 
crítica dos medios de comunicación (televisión, cinema, vídeo, radio, fotografía, materiais impresos 
ou en formato dixital, etc.), nas que prevaleza o desenvolvemento do pensamento crítico e a 
capacidade creativa a través da análise e a produción de materiais audiovisuais.

14 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A mesma definición do proxecto educativo e das súas concrecións curriculares constitúe unha 
medida de atención á diversidade. Por outro lado, o seu desenvolvemento nas programacións de 
aula e nas súas unidades didácticas xerará un conxunto de propostas que favorezan a adaptación 
aos intereses, ás capacidades e ás motivacións dos alumnos respectando sempre un traballo común 
de base e intención formativa global que permita a consecución das competencias clave e dos 
obxectivos.

Polo que respecta á materia de Deseño, en caso de presentarse alumnado con algunha necesidade 
educativa derivada dalgún tipo de discapacidade , cremos que o emprego de ferramentas 
informáticas ofrece, pola súa versatilidade, solucións válidas para a maioría dos casos. Para outro 
tipo de necesidades, como pode ser o caso de alumnos estranxeiros ou alumnos sobredotados 
intelectualmente, por exemplo, cremos que as medidas a adoptar deben adaptarse ás que, de modo 
xeral, decidan os órganos competentes do centro, e que poden ser moi diversas segundo as 
circunstancias.
No caso de alumnado con dificultades de aprendizaxe, deseñaremos actividades e probas adaptadas
ás súas características e necesidades.

En calquera caso, a toma de decisións de cara á realización de adaptacións curriculares ou calquera 
outra medida de atención á diversidade ordinaria ou extraordinaria, tomarase sempre de acordo co 
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Departamento de Orientación, e de acordo cos criterios que, en cada caso, se establezan para cada 
necesidade concreta.

Algunhas posibles medidas a tomar:

TESTS DE RECUPERACIÓN. Os alumnos que nas probas non conqueriron a calificación de 4,5,  
despois de revisar e comentar os erros que tiveron, terán a posibilidades de repetila, como xa foi 
explicado no punto 12

REVISIÓN INDIVIDUALIZADA DAS ACTIVIDADES. En cada práctica  indicaranse os erros 
cometidos para evitar que aparezan nas seguintes, e se fose necesario o alumno deberá repetila.

ACTIVIDADES DE REFORZO. Consisten nunha serie de actividades deseñadas para traballar dunha
maneira mais estruturada e disgregada dos contidos propios das unidades nas que están incluídas. 
Utilizaranse sobre todo dentro das adaptacións non significativas.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Son actividades de dificultade maior que serán aplicadas a 
aqueles alumnos que así o precisen.

ADAPTACIÓN NON SIGNIFICATIVA. Esta adaptación será aplicada só ós alumnos que presenten
dificultades de aprendizaxe importantes, sen que supoña un cambio substancial no deseño da 
programación. Esta adaptación será aplicada previa consulta co resto do equipo educativo do 
alumno, e se o alumno presenta unha actitude cara a asignatura positiva e de esforzo. A adaptación 
consistirá basicamente en traballar, por riba de todo, a base de repetir as actividades máis básicas 
de cada unidade ou de utilizar as actividades de reforzo descritas arriba, co fin de conquerir a 
calificación de 4,5. É esencialmente unha cuestión de tempo e dun ritmo máis lento con respecto ao 
ritmo normal da clase, centrándonos só nas actividades máis básicas de cada unidade. As probas 
poderán ter un deseño axeitado a adaptación feita e ó ritmo levado polo alumno ó que se lle aplica 
esta adaptación.

No seguinte cadro aparecen recollidas posibles situacións de diversidade e as medidas a adoptar 
sempre que sexa posible.

CASO POSIBLE MEDIDA

- Alumnado con dificultades de 
comprensión

- Sentar cun compañeiro con destrezas na materia.

- Supervisar o seus exercicios antes do día da entrega.

- Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado 
os

seus erros.

- Flexibilizar criterios de corrección.

-Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre 
todo os de dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega
dos mesmos a espensas de no facer algún dos traballos 
programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de
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acadar o grao mínimo

- Alumnado fortemente 
desmotivado 

- Prestar o material de aula baixo compromiso de ter o seu na
sesión seguinte.

- Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe á 
titoría.

- Alumnado co Síndrome de 
Asperger.

- Alumnado con síndromes do 
espectro autista.

- Alumnado TDHA

(Sempre que presente diagnóstico 
médico).

- Ubicar na 1ª fila ou nun lugar onde poda atender sen 
distracións.

- Supervisar que ten o material e realiza os exercicios.

- Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas 
sobre o explicado e a actividade a realizar.

- Dar máis tempo para resolver tarefas.

- Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado 
os seus erros.

- Flexibilizar criterios de corrección

- Alumnado inmigrante con 
descoñecemento do

idioma

- Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no 
seu contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as 
explicacións que o requiran.

- Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. 
Ás veces os propios alumnos/as traducen palabras clave ao 
inglés ou francés.

- Sentar cun compañeiro con habilidades sociais.

- Flexibilizar criterios de corrección.

- Alumnado con problemas de 
psicomotricidade fina ou conflitos 
de visión espacial ou calquera 
outra minusvalía física.

• Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións.

- Nos exercicios máis complexos de emprego de materiais, 
ofrecer tarefas sinxelas.

- Flexibilizar criterios de corrección

- Alumnado altamente motivado - Encargar tarefas de supervisión a compañeiros.

- Valorar e agradecer publicamente a súa axuda.

- Entregar propostas de exercicios de ampliación

- Alumnado altamente capacitado - Facer propostas de exercicios máis creativos. 

- Entregar actividades máis complexas

- Ampliar información teórica dos contidos

- Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase.

- Valorar e agradecer publicamente a súa axuda

- Alumnado con problemáticas 
emocionais 

- Analizar a problemática coa titoría e con orientación.

- Valorar publicamente calquera dos seus acertos

No caso de producirse unha formación non presencial terase especial coidado en que o alumnado que non
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dispoña dunha conectividade que lle permita un seguimento das clases, non se vexa perxudicado. Para isto
analizaranse os diferentes casos e adaptaranse as actividades ás circunstancias particulares de cada caso, e
avisarase ao equipo directivo para que implemente os protocolos de redución da fenda dixital.

DEPARTAMENTO DE 
ARTES PLÁSTICAS

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA

2º bacharelato

CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE
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20
7
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8
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resultados
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21
3

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso

21
3

14. Medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O Bacharelato da modalidade de Artes en 2º curso, inclúe, como optativa,  a materia de Técnicas de expresión
Gráfico-Plástica, como parte  consustancial á súa natureza e carácter artístico específico. 

O estudo e aprendizaxe das técnicas e recursos gráfico plásticos, estivo unido ao desenvolvemento artístico
desde os  seus  comezos,  realizándose  ao  principio  nos talleres  dos  propios  artistas  e  posteriormente  en
academias e centros con diferentes niveis educativos. Por iso, o coñecemento destas técnicas que posibilitan
e  amplían  a  capacidade  expresiva  e  comunicativa  no  terreo  artístico,  non  podían  faltar  no  contexto  do
Bacharelato de Artes, sendo fundamentais en si mesmas e polo seu marcado carácter interdisciplinar e de
apoio a outras materias.

Nesta materia achéganse á formación do alumnado unha serie de elementos de estudo (xa iniciados na
Educación  Secundaria  e  no  Primeiro  Curso  de  Bacharelato),  cuxa  finalidade  xeral  dentro  deste  ámbito
educativo,  é  a  de  proporcionar  coñecementos  sobre  as  técnicas,  procedementos,  medios  e  materiais
necesarios para que poidan expresarse nas variadas linguaxes de expresión bidimensional, coñecementos
que serán outro camiño máis que levaralles, ademais, á análise e comprensión da linguaxe plástica visual.

Os  principais  elementos  formativos  da  materia  de  Técnicas  de  Expresión  Gráfico  Plástica  teñen  como
obxectivo, pois, o coñecemento e análise dos materiais e as técnicas de expresión bidimensionais, a través do
estudo dos seus fundamentos e dadiferenciación dos recursos expresivos e comunicativos que proporcionan
cada unha das técnicas e procedementos aprendidos tanto de debuxo, pintura, gravado, etc.. así como as
estratexias visuais que se derivan dos diferentes aspectos compositivos e a utilización dos principais axentes
plásticos como recursos expresivos.

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

1. Coñecer os materiais e as técnicas de expresión gráfico plástica, analizando os seus fundamentos.
Trátase con este obxectivo de conseguir  que alumnos e alumnas coñezan de forma sistemática e
cunha visión  xeral  cada unha das  técnicas  de expresión bidimensional  a  través  das  súas orixes,
compoñentes físicos e químicos, aglutinantes, útiles etc...  aprendendo a distinguilos e a valorar as
súas distintas posibilidades e aplicacións.

2.  Coñecer  e  diferenciar  os  recursos  expresivos  e  comunicativos  que  proporcionan  as  diversas
técnicas.
A  través  das  numerosas  actividades  que  implica  o  desenvolvemento  desta  materia,  así  como da
análise  de  obras  de  arte  onde  se  empreguen  as  diversas  técnicas  bidimensionais,  o  alumnado
aprenderá  a  recoñecer  a  bagaxe  de  recursos  expresivos  e  comunicativos  que  proporcionaron  o
emprego de diversas técnicas ao artista, diferenciando uns procedementos doutros.

3. Identificar diversas técnicas, relacionándoas con estilos concretos situados nun momento histórico
ou nunha cultura determinada.
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O coñecemento das técnicas de expresión bidimensionais, leva ao desenvolvemento da capacidade
para recoñecelas en calquera obra de arte.
Identificar que unha obra está resolta ao óleo, á acuarela ou que é un fresco, e distinguir se pertence á
arte exipcia ou renacentista, dotará ao alumnado dunha visión histórica para situar cada técnica en
épocas e culturas concretas.

4. Manexar os materiais adecuados no proceso de elaboración dunha obra, experimentando distintas
posibilidades e combinacións.
Son múltiples e moi variados os materiais que o alumnado debe manexar no desenvolvemento de
cada unha das técnicas: pinceis, espátulas, aglutinantes, soportes varios, diluíntes, etc...a soltura e
destreza no seu manexo, así como a investigación sobre a súa utilidade e comportamento, capacitará
a alumnos e alumnas para resolver calquera problema relacionado coa súa manipulación.

5.  Investigar  as  posibilidades  descritivas  e  expresivas  da  cor  no  campo  da  representación
bidimensional.
Dentro das técnicas e estratexias visuais, a cor, gran protagonista da pintura, pode utilizarse como un
recurso  expresivo  a  través  da  súa  simboloxía,  das  sensacións  e  ilusións  cromáticas  e  das  súas
interrelacións: harmonías, contrastes etc.. A súa presenza en tódalas técnicas pictóricas posibilitará ao
alumnado a experimentación e investigación con diferentes pigmentos e formas de aplicación.

6. Buscar formas persoais e creativas de expresión e superar estereotipos, adquirindo así un grao
crecente de autonomía expresiva.
O sentido de autoconfianza que esperta no alumnado o coñecemento e a destreza no manexo das
técnicas facilitarán a procura de formas persoais de expresión, dotándolles da suficiente autonomía
para levar a cabo calquera proxecto artístico onde manexarán con soltura materiais e procedementos
diversos.

7. Analizar obras de arte, observando características e diferenzas deducidas dastécnicas e modos de
expresión empregados.
A través da análise de obras de arte bidimensionais,  o alumnado aprenderá cómo o emprego de
técnicas concretas dota á obra dun aspecto visual determinado e condiciona o seu resultado final.
Fresco  ou  collage,  gravado  ou  fotografía,  presentan  unhas  características  propias  dentro  dunha
mesma  linguaxe visual, e o artista emprega cada un destes procedementos ou medios segundo unha
intención concreta.

8.  Interesarse polos novos medios de expresión e os valores plásticos nas tecnoloxías modernas,
valorando a súa utilización actual e as súas posibilidades cara ao futuro.
A expresión gráfico plástica  experimentou un xiro significativo desde mediados do  século  XX coa
aparición dos novos medios e recursos de expresión, algúns máis antigos e divulgados a partir desta
época como a fotografía, outros que coñeceron o seu gran auxe nas  últimas décadas como o vídeo ou
o computador. A linguaxe visual utiliza estes medios como ferramentas de expresión o que o alumnado
debe coñecer e valorar así como a análise da súa presenza na obra de artistas actuais, tanto a nivel
mundial  como  nacional.

9.  Apreciar  o  proceso  creativo  como  un  medio  de  expresión  persoal  e  social,  planificando
coherentemente e actuando de acordo ás posibilidades de relación que achegue o traballo en equipo.
O traballo en equipo é un das vías máis idóneas para a experimentación e investigación das técnicas
de expresión, xa que se presta á planificación e cooperación desenvolvendo no alumnado o espírito
colaborativo e fomentando a deshinibición, tan precisa para levar cabo o proceso creativo entendido
como unha suma de criterios e decisións grupais.

10. Sensibilizarse ante o feito estético na cultura e a arte, apreciando o valor das técnicas tradicionais
e o  sentido das técnicas novas en tendencias e manifestacións artísticas diversas, fundamentalmente
nas que constitúen o patrimonio galego.
O coñecemento e manexo das técnicas así como a análise da presenza das mesmas en obra de arte,
espertará no alumnado unha actitude positiva cara ao feito estético en xeral e cara á obra propia e a
allea, valorando as técnicas tanto tradicionais como as novas, e apreciándoas como posibilitadoras do
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feito artístico, sendo conveniente o seu estudo e análise en profundidade nas obras bidimensionais da
arte galega.

3 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

Ao ser unha materia nova, o alumnado de 2º curso de bacharelato non a cursou o ano anterior, polo que este 
epígrafe non é aplicable.

4
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Unidade 1. MATERIAIS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B1.1.  Soportes,
pigmentos,
aglutinantes  e
diluentes.

B1.1.  Seleccionar  información  a
través  de  diferentes  fontes  de
información,  incluídas  as
tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación,  acerca  da
evolución dos materiais  e  a súa
aplicación ao longo da historia, co
fin  de  distinguir  e  relacionar  os
materiais  e  os  instrumentos
utilizados  nas  técnicas  gráfico-
plásticas.

TEGPB1.1.1. Coñece os materiais,  o tipo
de soporte, os pigmentos, os aglutinantes
e  os  diluentes  utilizados  nas  técnicas
gráfico-plásticas.

CSIE
E
CCE
C

TEGPB1.1.2.  Narra  a  evolución  histórica
dos materiais e a súa adaptación ao longo
da historia.

CCL
CCE
C

TEGPB1.1.3.  Relaciona  os  materiais,  o
tipo  de  soporte,  os  pigmentos,  os
aglutinantes  e  os  diluentes  máis
adecuados a cada técnica gráfico-plástica

CSIE
E
CCE
C

TEGPB1.1.4.  Coñece  e  utiliza  con
propiedade,  de  forma  oral  e  escrita,  a
terminoloxía propia das técnicas.

CCE
C

B1.2.  Técnicas
sólidas;  auga  e
aceite.

B1.2.  Comparar  as  propiedades
físicas e químicas dos materiais e
a súa interacción.

TEGPB1.2.1.  Coñece  as  propiedades
físicas  e químicas dos materiais  e a  súa
interacción.

CSIE
E
CCE
C

TEGPB1.2.2.  Razoa  a  elección  dos
materiais  cos  que  se  vai  traballar  na
aplicación de cada técnica, tendo en conta

CMC
CT
CSIE
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as propiedades físicas e químicas. E

Unidade 2: TÉCNICAS DE DEBUXO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B2.1.  Materiais,
utensilios  e
soportes.  Uso  de
terminoloxía
específica.

B2.2.  Técnicas
secas:  carbón,
lapis  de  grafito,
compostos, graxos
e de cor.

B2.3.  Técnicas
húmidas:  a  tinta  e
as  súas
ferramentas.

B2.4.  Aplicación
das  técnicas
propias do debuxo
na  realización  de
traballos.

B2.1.  Identificar  e  aplicar,  de
maneira apropiada,  as técnicas
secas  e  húmidas  aplicadas  ao
debuxo,  apreciando  a
importancia  que  tivo  e  ten  o
debuxo  para  a  produción  de
obras  artísticas  ao  longo  da
historia.

TEGPB2.1.1.  Describe  as  técnicas  de
debuxo.

CSIE
E
CCEC

TEGPB2.1.2.  Identifica  e  manexa  os
materiais  utilizados  nas  técnicas  do
debuxo, tanto secas como húmidas.

CAA
CSIE
E

TEGPB2.1.3.  Planifica  o  proceso  de
realización  dun  debuxo  definindo  os
materiais,  os  procedementos  e  as  súas
fases.

CD
CAA

TEGPB2.1.4.  Produce  obras  propias
utilizando  técnicas  de  debuxo  secas  e
húmidas

CSIE
E
CCEC

TEGPB2.1.5.  Recoñece  e  valora  as
técnicas de debuxo en obras de arte.

CSC
CCEC

Unidade 3: TÉCNICAS DE PINTURA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B3.1.  Técnicas
sólidas:  pastel.
Aplicación  práctica
na  realización  de
traballos.

B3.1.  Coñecer  as  técnicas  de
pintura e os materiais utilizados
en  cada  unha  ao  longo  da
historia.

TEGPB3.1.1.  Describe  as  técnicas  de
pintura.

CCL

TEGPB3.1.2.  Coñece,  elixe  e  aplica
correctamente  os  materiais  e  os
instrumentos  utilizados  en  cada  técnica
pictórica.

CAA
CSIE
E

TEGPB3.1.3.  Distingue  e  describe,  de
forma  oral  e  escrita,  a  técnica  e  os
materiais utilizados en obras pictóricas de
diferentes épocas artísticas, así como nas
producións propias.

CSIE
E
CCE
C
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B3.2.  Técnicas  á
auga:  acuarela,
témpera e  acrílico.
Aplicación  práctica
na  realización  de
trabalos.

B3.3.  Técnicas  ao
aceite: óleos

B3.4.
Aproximación  a
outras  técnicas
tradicionais:
encáustica,
témpera e fresco.

B3.2.  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.

TEGPB3.2.1.  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.

CSIE
E
CCE
C

Unidade 4: TÉCNICAS DE GRAVADO E ESTAMPAXE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B4.1.  Materiais,
utensilios,
maquinaria  e
soportes. Utilización
da  terminoloxía
específica.

B4.1.  Coñecer  os  termos
relacionados  coas  técnicas  do
gravado.

TEGPB4.1.1.  Describe  as  técnicas  de
gravado e estampaxe.

CCL

TEGPB4.1.2.  Define  con  propiedade,  de
forma oral e escrita, os termos propios das
técnicas de gravado.

CSIEE

B4.2.  Procesos  de
estampaxe  única:
monotipia.

B4.2.  Identificar  as  fases  na
produción  de  gravados  e
estampaxes.

TEGPB4.2.1.  Describe  as  fases  de
produción e de gravados e estampados.

CSIEE
CCEC

B4.3.  Gravado  en
relevo:  linóleo  e
xilografía.

B4.4.  Gravado  en
oco:  calcografía.
Técnicas directas  e
indirectas.

B4.5.  Estampaxe
plana:  serigrafía  e
planografía
(litografía e método
permeográfico)

B4.6.  Outros
métodos  de
reprodución:  offset,

B4.3. Elaborar producións propias
utilizando técnicas non tóxicas de
gravado e estampaxe variadas.

TEGPB4.3.1. Experimenta con técnicas de
gravado e estampaxe non tóxicas, utilizando
adecuadamente os materiais.

CAA
CSIEE
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método  electrónico
e copy art.

B4.7.  Aplicación
das  técnicas  de
gravado  e
estampaxe  máis
sinxelas  na
realización  de
traballos.

B4.4. Investigar e expor acerca da
evolución das técnicas de gravado
e estampaxe utilizadas na historia.

TEGPB4.4.1.  Recoñece  e  describe  as
técnicas  de  gravado  e  estampaxe  na
observación de obras.

CCL
CCEC

TEGPB4.4.2.  Explica  a  evolución  das
técnicas de gravado e estampaxe ao longo
da historia.

CCL

Unidade 5: TÉCNICAS MIXTAS E ALTERNATIVAS

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

B5.1. Técnicas no
proceso  artístico-
cultural: estudo da
evolución  das
técnicas  gráfico-
plásticas  a  través
da  historia  da
arte.

B5.1. Experimentar con técnicas
mixtas  e  alternativas  diferentes
formas  de  expresión  artística,
expresando ideas e emocións a
través de técnicas alternativas.

TEGPB5.1.1.  Describe  a  técnica  da
colaxe  e  aplícaa  na  elaboración  de
traballos  propostos  polo  profesor  ou  a
profesora.

CSI
EE
CC
EC

TEGPB5.1.2. Utiliza materiais reciclados
para  producir  obras  novas  cun  sentido
diferente  para  o  que  foron
confeccionados.

CSI
EE
CC
EC

TEGPB5.1.3. Representa a través de TIC
instalacións de carácter artístico.

CD

TEGPB5.1.4.  Investiga  e  aprende
técnicas alternativas, utilizando TIC.

B5.2.  As  técnicas
no  proceso
artístico-cultural:
estudo  da
evolución  das
técnicas  gráfico-
plásticas  a  través
da  historia  da
arte.

B5.2. Recoñecer outras técnicas
grafico-plásticas  distintas  ás
tradicionais.

TEGPB5.2.1.  Utiliza  con  propiedade  os
materiais  e  os  procedementos  máis
idóneos  para  representar  e  expresarse
en  relación  ás  linguaxes  gráfico-
plásticas.

CSI
EE
CC
EC
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5 TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

Bloque UNIDADES DIDÁCTICAS
Temporalizació

n

MATERIAIS

B1.1 Soportes, pigmentos, aglutinantes e diluentes.
Set./out.

B1.2 Técnicas sólidas; auga e aceite.

TÉCNICAS DE DEBUXO

B2.1 Materiais, utensilios e soportes. Uso de terminoloxía específica.
Nov.

B2.2 Técnicas secas: carbón, lapis de grafito, compostos, graxos e de cor.

B2.3 Técnicas húmidas: a tinta e as súas ferramentas.
Dec.

B2.4 Aplicación das técnicas propias do debuxo na realización de traballos.

2º Trimestre

Bloque UNIDADES DIDÁCTICAS
Temporalizació

n

TÉCNICAS DE PINTURA

B3.1 Técnicas sólidas: pastel. Aplicación práctica na realización de traballos. Xan.

B3.2 Técnicas á auga: acuarela, témpera e acrílico. Aplicación práctica na realización de traballos.
Feb.

B3.3 Técnicas ao aceite: óleos

B3.4 Aproximación a outras técnicas tradicionais: encáustica, témpera e fresco. Marz.

3º Trimestre

Bloque UNIDADES DIDÁCTICAS
Temporalizació

n

TÉCNICAS DE GRAVADO E ESTAMPAXE

B4.1 Materiais, utensilios, maquinaria e soportes. Utilización da terminoloxía específica. Set./out.

B4.2  Procesos de estampaxe única: monotipia.

Abr./maio

B4.3  Gravado en relevo: linóleo e xilografía.

B4.4  Gravado en oco: calcografía. Técnicas directas e indirectas.

B4.5 Estampaxe plana: serigrafía e planografía (litografía e método permeográfico)

B4.6  Outros métodos de reprodución: offset, método electrónico e copy art.

B4.7 Aplicación das técnicas de gravado e estampaxe máis sinxelas na realización de traballos.

TÉCNICAS MIXTAS E ALTERNATIVAS

B5.1
Técnicas  no proceso artístico-cultural:  estudo da evolución das técnicas gráfico-plásticas  a
través da historia da arte.

Maio

B5.2
As técnicas no proceso artístico-cultural: estudo da evolución das técnicas gráfico-plásticas a
través da historia da arte.

6 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA
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ESTÁNDARES BÁSICOS IMPRESCINDIBLES ESTÁNDARES BÁSICOS NON IMPRESCINDIBLES

-  Coñece  os  materiais,  o  tipo  de  soporte,  os
pigmentos, os aglutinantes e os diluentes utilizados
nas técnicas gráfico-plásticas.

-  Relaciona  os  materiais,  o  tipo  de  soporte,  os
pigmentos,  os  aglutinantes  e  os  diluentes  máis
adecuados a cada técnica gráfico-plástica

- Coñece e utiliza con propiedade, de forma oral e
escrita, a terminoloxía propia das técnicas.

-  Razoa  a  elección  dos  materiais  cos  que  se  vai
traballar  na  aplicación  de  cada  técnica,  tendo  en
conta as propiedades físicas e químicas.

- Describe as técnicas de debuxo.

-  Identifica  e  manexa  os  materiais  utilizados  nas
técnicas do debuxo, tanto secas como húmidas.

-  Planifica  o  proceso  de  realización  dun  debuxo
definindo os materiais, os procedementos e as súas
fases.

-  Produce  obras  propias  utilizando  técnicas  de
debuxo secas e húmidas

- Describe as técnicas de pintura.

- Coñece, elixe e aplica correctamente os materiais e
os instrumentos utilizados en cada técnica pictórica.

-  Distingue  e  describe,  de  forma  oral  e  escrita,  a
técnica e os materiais utilizados en obras pictóricas
de  diferentes  épocas  artísticas,  así  como  nas
producións propias.

-  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.

- Describe as técnicas de gravado e estampaxe.

- Describe as fases de produción e de gravados e
estampados.

- Experimenta con técnicas de gravado e estampaxe
non tóxicas, utilizando adecuadamente os materiais.

-  Describe  a  técnica  da  colaxe  e  aplícaa  na
elaboración de traballos propostos polo profesor ou a
profesora.

-  Utiliza  con  propiedade  os  materiais  e  os
procedementos  máis  idóneos  para  representar  e
expresarse  en  relación  ás  linguaxes  gráfico-
plásticas.

- Narra a evolución histórica dos materiais e a súa adaptación ao
longo da historia.

- Recoñece e valora as técnicas de debuxo en obras de arte.

- Coñece as propiedades físicas e químicas dos materiais e a
súa interacción.
- Distingue e describe, de forma oral e escrita, a técnica e os
materiais  utilizados  en  obras  pictóricas  de  diferentes  épocas
artísticas, así como nas producións propias.

-  Define  con  propiedade,  de  forma  oral  e  escrita,  os
termos propios das técnicas de gravado.

-  Recoñece  e  describe  as  técnicas  de  gravado  e
estampaxe na observación de obras.

-  Explica  a  evolución  das  técnicas  de  gravado  e
estampaxe ao longo da historia.

-  Utiliza  materiais reciclados  para producir  obras novas
cun sentido diferente para o que foron confeccionados.

-  Representa  a  través  de  TIC  instalacións  de  carácter
artístico.

- Investiga e aprende técnicas alternativas, utilizando TIC.
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7 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A materia enténdese fundamentalmente práctica, polo tanto os procedementos e instrumentos de avaliación
basearanse  por  unha  banda nos  coñecementos  do  alumno sobre os  temas tratados  e  doutra  banda na
realización dos exercicios expostos sobre o mesmo tema.

Este curso poden darse dous escenarios posibles para a avaliación: Presencial e Non presencial.

Presencial:

No caso de que o curso se desenrole de xeito presencial, o procedemento fundamental será a observación
directa. A observación é útil para avaliar o proceso en si de ensino, e orientar ao alumnado na súa actividade
práctica  na aula,  nas pautas á hora de manexar  os útiles  de debuxo,  as técnicas e  materiais  ou outras
observacións que poidan ser beneficiosas para os procesos de creación e a adquisición de competencias. 
A observación permite determinar, de igual modo, cal é o grao de participación do alumno como a súa actitude
positiva ou negativa en clase. 
As actividades en clase e o nivel de participación contribúen ao logro duns resultados óptimos na avaliación
global e cualificación final. 

O correcto uso, aplicación e coidado do material de traballo gráfico-plástico é esencial á hora de avaliar o
esforzo persoal do alumnado. A este advírteselle, antes e durante o curso, da importancia da disposición e
uso diario na aula, así como da claridade e limpeza na elaboración son factores esenciais a ter en conta na
avaliación.
Tamén se realizarán probas de execución, text e análise de documentos gráficos.

Os instrumentos para a avaliación serán: O caderno de clase, Lista de control , Lista de verificación , Rúbricas 
e Fichas de recollida de información. 

Non Presencial:

No caso de que o curso se desenrole de xeito non presencial, o procedemento de avaliación realizarase a
través da recollida de rexistros dixitais dos diferentes exercicios gráficos e escritos que se propoñan na aula
Virtual  do centro, a través de correo electrónico ou das diferentes plataformas telemáticas que se acorde
utilizar en cada caso.

Os instrumentos para a avaliación serán os mesmos que no caso presencial: O caderno de clase, Lista de
control , Lista de verificación , Rúbricas e Fichas de recollida de información. 

8 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

A metodoloxía debe basearse nos procesos e estratexias que se requiren para resolver problemas reais en
situacións  concretas,  e  nas  habilidades  necesarias  para  o  análise  e  comprensión  das  características,  o
funcionamento e as funcións dos obxectos técnicos.
Así pois, as decisións tomadas no que respecto á metodoloxía deberán ter en conta os seguintes principios:
As propostas de traballo deben ter un sentido e un significado claro para os alumnos.
A  actividade  do  alumno,  tanto  intelectual  como  manual,  debe  formar  parte  fundamental  do  proceso  de
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aprendizaxe.
Os contidos deben ter un carácter funcional, polo que se deben presentar no momento axeitado para resolver
as necesidades e dificultades prantexadas no proceso de traballo.
O papel  do profesor  que deberá ser  diferente en cada momento  e  sempre en función das necesidades
derivadas de cada proceso e cada grupo de alumnos. A súa tarefa fundamental é organizar o proceso de
aprendizaxe, seleccionando os obxectivos, definido as actividades, creando as situacións oportunas para que
os  alumnos  constrúan,  enriquezan,  modifiquen  e  diversifiquen  os  séus  esquemas  de  coñecemento,  e
avaliando a totalidade do proceso.
Os medios  e  recursos  didácticos  deben  posibilitar  a  aprendizaxe  en  contacto  coa  realidade,  resolvendo
situacións problemáticas, modificando solucións anteriores ou rectificando erros.
As actividades deben posibilitar a aprendizaxe cooperativa mediante o traballo en grupo.
A axuda pedagóxica debe adaptarse ás necesidades de cada alumno e grupo. A avaliación do alumno debe
ter un carácter básicamente formativo, como instrumento de axuda e orientación.
A avaliación das unidades didácticas debe ser responsabilidade tanto do profesor como dos alumnos, co fin de
detectar limitacións e proponer melloras.

Aprendizaxe constructiva. Tal como indica o DCB haberá de empregarse unha metodoloxía activa na que o
principio fundamental sexa “ aprender a ver” e a expresarse plásticamente mediante unha linguaxe baseada
na  percepción  visual.  O  alumno  irá  construíndo  o  seu  coñecemento  da  materia  a  traverso  da  propia
experiencia e axudado por actividades de observación, de apreciación do xeito en que outros se expresan, de
autoexpresión e de autoaprendizaxe ou experimentación.
As actividades serán claras (enunciadas cunha linguaxe sinxela e precisa), proporcionalmente equilibradas
aos contados e gratificantes para os alumnos na medida do posible. Evitarase a monotonía.

O material didáctico, apuntes sobre os contidos e láminas de exercicios, serán deseñados e producidos polo
departamento. 

As diferentes actividades e temas están secuenciados de xeito que partimos do coñecemento do material e
técnicas para poder aplicar na creación de exercicios plásticos, para ir aumentando na profundidade deste
estudio, creando obras máis elaboradas. 

A través das distintas plataformas que aporta a web do centro o profesor completará a súa laboura, por medio
dun depósito dos distintos materiais didácticos empregados e expostos na aula así como doutros materias e
recursos que poidan complementar a formación do alumnado. 

Estas  plataformas  servirán  tamén  para  establecer  unha  comunicación  e  formación  non  presencial  co
alumnado segundo as necesidades.

9 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

Os medios e recursos materiais son imprescindibles para desenvolver unha metodoloxía actual en calquera
materia do Bacharelato de Artes, fundamentalmente na de Técnicas de Expresión. A didáctica do ensino ten
que estar acorde cos adiantos tecnolóxicos, que posibilitan a utilización duns medios e materiais que propicien
cambios a nivel metodológico.
A  utilización  do  proxector  dixital,  a  fotocopiadora,  o  ordenador  etc...  ofrece  múltiples  vantaxes,  e  faise
indispensable para desenvolver a maioría dos contidos, nun modelo de ensino onde o profesor ou profesora
xa non é a única fonte de información, senón que pode auxiliarse a través destes medios doutras moi diversas
fontes alleas á aula.
Os recursos deben elixirse pola súa capacidade de comunicación e a súa aptitude para a intención didáctica
do momento.  É decisión do profesorado de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica,  adecuar a utilización
destes  recursos e  medios,  ás veces ocasionalmente,  como pode ocorrer  co proxector  ou o vídeo,  para
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mostrar imaxes artísticas e outras de forma puntual porque así o esixa o tema, como pode ser o tórculo.

Os medios e materiais didácticos son moi variados, para visualizar imaxes tanto fixas como en movemento,
fontes impresas e outros que axudan ao desenvolvemento de contidos específicos de cada tema: cabaletes,
tórculo, aerógrafo...

En liñas xerais pode dicirse que uns son de uso xeneralizado e outros de uso especifico.

Materiais e medios de uso xeral:
Proxector de diapositivas.
Fotocopiadora.
Biblioteca de aula especifica cos principais libros da materia.
Arquivo de imaxe fixa (diapositivas, imaxes impresas).
Arquivo de imaxes en movemento (soporte videográfico e infográfico,  vídeo, ordenador)
Arquivo de imaxes impresas.
Materiais elaborados polo propio alumnado.
Fichas de vocabulario específico.

Materiais e medios de carácter específico que dependen do emprego de técnicas específicas:
Cabaletes.
Tórculo.
Cámara de fotos réflex.
Cámara de vídeo.
Cartas de cores.
Catálogos de produtos pictóricos.
Computador con impresora e escáner.

Material de apoio didáctico.

Como complemento a todo o exposto neste apartado dedicado á metodoloxía, poderíase incluír material de 
apoio para cada unidade programada:
- Cadros esquemáticos de contidos.
- Test iniciais de Ideas Previas.
- Propostas de Actividades.
- Mapas conceptuais.
- Test de autoevaluación.

Así mesmo, utilizarase a Aula Virtual  do centro onde se irán publicando todos os contidos, presentacións,
actividades e material didáctico para que, chegado o caso de que o alumnado ou parte se vexa na necesidade
de levar  a cabo unha formación non presencial. Para isto tamén se traballaría cas diferentes ferramentas
online de Gsuite, as plataformas de vídeo Youtube e Vimeo e diferentes páxinas e webblogs.
A comunicación co alumnado realizarase preferentemente a través do correo electónico corporativo do centro.

10 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

A avaliación dos procesos de aprendizaxe realizarase a través de:
- A observación directa.
- A realización de actividades prácticas  na aula. Probas obxectivas sobre contidos puntuais.
- Traballo resultantes das actividades do alumnado na aula.
- Análises escritas sobre os resultados destes traballos.
- A busca de información e exposición teórica apoiada en imaxes de sobre  contidos conceptuais da materia.
- Diario de clase coas actuacións e evolución do alumnos e alumnas. Ficha de cada alumno e alumna onde se
anoten referencias ao seu progreso.
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- Caderno do alumnado.
- Proba de autoavaliación.
- Debates e coloquios.

A cualificación de cada alumno/a obterase mediante:

1. EXERCICIOS PRÁCTICOS. Supoñen o  80 %  da nota da avaliación.  Unha vez exposto cada tema ou
técnica gráfico-plástica, realizaranse diferentes exercicios prácticos nos que se deberán poñer en práctica os
coñecementos para acadar os obxectivos de cada unidade. Cada exercicio, sempre con carácter práctico e/ou
de investigación, será realizado nunha ou varias sesións dependendo da natureza dos mesmos e calificarase
sobre 10 puntos.
Será condición indispensable para aprobar a presentación da totalidade de exercicios ou traballos de carácter
práctico sinalados polo profesor en clase. 
Para o cálculo numérico das cualificacións nos traballos prácticos atenderase aos seguintes criterios: 
- Actitude e participación en clase: a actitude do alumnado ante a materia e na planificación do proceso de
creación dun traballo individual ou grupal, o seu nivel participativo dentro do grupo e a solidaridade e axuda
prestada aos seus compañeros/as. 
-  Puntualidade  nas  entregas:  Para  obtener  calificación  positiva  neste  apartado  os  traballos  deben  ser
presentados correctamente dentro do prazo establecido. Ademáis, o retraso na entrega do exercicio, sen a
xustificación debida,  suporá un desconto de 10 % da nota do exercicio por cada día natural a partires da data
acordada.
- Coidado do material: Utilización e conservación axeitada dos materiais propios, da aula e  dos compañeiros.
- Esforzo e traballo: Valoración das dificultades superadas.
- Calidade técnica: Utilización axeitada dos recursos específicos que se desenrolan ao longo do curso sobre
os procesos concretos de cada técnica.
- Proceso para obter os resultados dos exercicios: Corrección nos procedementos e operacións realizadas
durante o exercicio.
- Resultados dos exercicios propostos na práctica: Corrección no resultado do exercicio e/ou adecuación aos
obxectivos propostos.
- Limpeza: limpeza no proceso e no resultado final.
- Xuizo crítico e intencionalidade: Capacidade de realizar unha análise razoada da tarefa, reunir e relacionar a
información necesaria para o exercicio.
O  profesor  indicará,  antes  do  comezo  do  exercicio,  cales  son  os  puntos  fortes  a  tratar  no  mesmo.  A
consecución por parte do alumnado destes obxectivos será o seguinte punto importante a avaliar.

2. A ACTITUDE ante a materia así como hacia os compañeiros e o comportamento dentro da aula (atención,
asistencia, participación, respeto ós materiais, entrega de traballos nos prazos indicados así como realización
dos mesmos  na aula, traer o material da asignatura e coidalo convenientemente, etc.) A valoración deste
apartado suporá un  20 % da nota final  dos trimestres e da avaliación ordinaria final.   O instrumento para
evaluar este aspecto será o da observación diaria por parte do profesor e o rexistro no seu caderno das
incidencias que puidera haber. 

Enténdese que a materia para este curso está superada se o/a alumno/a obtén una cualificación de 5 ou máis.
É imprescindible para obter esta cualificación: a realización dos exercicios propostos, a asistencia regular a
clase -salvo faltas xustificadas- e  a aportación e  uso axeitado dos materiais. 
Cuando  un/unha  alumno/a  obteña  unha  nota  inferior  a  5  na  avaliación  estableceranse  medidas  de
recuperación en relación cos obxectivos non acadados, según os criterios establecidos na programación e
seguindo  as  indicacións  do  profesor  para as actividades  programadas a  tal  fin:  realización de exercicios
concretos e repetición de actividades ou elaboración de outras novas con carácter de reforzo. 
A cualificación na avaliación ordinaria obterase da media aritmética das tres avaluacións. 
Unha vez calculada a nota do trimestre ou a nota final, cando os decimais dunha nota sexan superiores a 70,
a nota da avaliación considerarase o número enteiro superior. Se os decimais da nota son inferiores a 70, a
nota da avaliación será o número enteiro inferior. Así un 4,70 será un 5 no redondeo e un 4,69 será un 4.
A nota final ordinaria será a media das notas obtidas en cada unha das avaliacións, sempre e cando nuha

203



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

delas a nota non sexa inferior a 4,00. No caso se suspender dúas ou as tres avaliacións ou, no caso de
suspender  tan  só  unha  con  unha  nota  media  inferior  a  4,00,  o  alumnado  deberá  recuperar  a  parte
correspondente a esa avaliación no exame final que se realizará a finais de maio. Para isto deberá realizar ou
repetir unha serie de exercicios que o profesor propoñerá con antelación. Así mesmo deberá examinarse da
parte teórica no caso de non ter aprobado algún dos exames correspondentes a eses contidos.
O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria recibirá un informe individual no que se lle
indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá que facer, ademáis de realizar
unha proba escrita teórico-práctica na data fixada para as probas extraordinarias de xuño.

11
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.

No presente curso non se dan casos de alumnado ca materia de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 
pendente.

12 PLAN DE REFORZO

A cualificación final obterase segundo o exposto nos criterios de cualificación.

No caso de obter un resultado menor que 5 na nota media da avaliación, terase en conta o traballo realizado e

os resultados obtidos e o alumnado poderá recuperar aspectos parciais non aprobados, tendo en conta as

seguintes consideracións:

Cando un/unha alumno/a obteña unha nota trimestral inferior a 5 na avaliación estableceranse medidas de
recuperación en relación cos obxectivos non acadados, según os criterios establecidos na programación e
seguindo  as  indicacións  do  profesor  para as actividades  programadas a  tal  fin:  realización de exercicios
concretos e repetición de actividades ou elaboración de outras novas con carácter de reforzo. Recuperarán
esta parte, no momento de realizalos correctamente durante a seguinte avaliación, sempre que presentasen a
maioría de traballos de forma regular durante o curso.

O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria de xuño recibirá un informe individual no que
se lle indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá que realizar para setembro:
cuadernillo  de actividades e exercicios para realizar nos meses de xullo e agosto e unha proba práctico-
teórica a primeiros de setembro.

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe teranse en conta as actividades de reforzo de contidos que

o alumno realice durante cada avaliación, tendo en conta as consideracións das adaptacións curriculares e os

criterios achegados desde o Departamento de Orientación e nese sentido adaptaránselles as probas.

13
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS
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As  primeiras  semanas  de  clase  adicaranse  a  recoller  a  información  relevante  da  materia  mediante  a

observación directa na aula con un text inicial teórico práctico e unha serie de actividades dirixidas a avaliar o

nivel de destreza cos diferentes elementos gráfico-plásticos e a valorar o coñecemento de contidos básicos da

materia (cor, forma, textura, xeometría básica...) para poder obter unha avaliación que determine.

- Dificultades de aprendizaxe (ningunha, moitas, poucas)
- Grao de desenvolvemento dos coñecementos previos (alto, medio, baixo...)
- Actitude e motivación (positiva, negativa, normal..)
- Estratexias de traballo na aula (normal,moita, pouca, problemas de concentración...)
- Aspectos do comportamento.
- Integración no grupo.
- Aspectos sociofamiliares (desatención/desamparofamiliar, dificultades económicas...)
- Outros: asistencia a clase, puntualidade, posesión e coidado do material...

No caso  de detectar algún problema importante propoñerase algunha das medidas de atención á diversidade 
(reforzo educativo ordinario, adaptación curricular significativa...) 
E informarase ao titor/a do/a alumno/a así como  ao departamento de Orientación do centro.

14
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

O ensino artístico debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno para apreciar o
propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a desenvolverse
noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 
Tentarase focalizar o traballo en catro valores, que consideramos fundamentais nesta etapa educativa. Son os

seguintes: 

1. Respecto

- A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.

- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos. 

- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.

- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.

- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, evitar a extinción de especies.

2. Responsabilidade

- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.

- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. 

- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.

- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos.
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- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.

3. Xustiza

- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da

violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por

calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

- Dereito á alimentación.

- Dereito á saúde.

- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos

os ámbitos da vida persoal, familiar e social.

- Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo

político,  a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia terrorista, a

pluralidade,  o  respecto  ao  Estado  de  dereito,  o  respecto  e  consideración  ás  vítimas  do  terrorismo  e  a

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

4. Solidariedade

- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas.

- Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.

- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.

- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.

- Coas vítimas de conflitos armados.

- Coas vítimas de desastres naturais.

Outro elemento transversal  de  carácter  instrumental  de particular  interese nesta  etapa educativa  é  o  da

comunicación audiovisual e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). As TIC están cada

vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá, e supoñen un valioso auxiliar para o

ensino que pode enriquecer a metodoloxía didáctica. Desde esta realidade, consideramos imprescindible a

súa  incorporación  nas  aulas  de  Educación  Secundaria  como  ferramenta  que  axudará  a  desenvolver  no

alumnado diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos

soportes, unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como

elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

Con carácter xeral, potenciaranse actividades nas que haxa que realizar unha lectura e comprensión crítica

dos medios de comunicación (televisión, cinema, vídeo, radio, fotografía, materiais impresos ou en formato

dixital, etc.), nas que prevaleza o desenvolvemento do pensamento crítico e a capacidade creativa a través da

análise e a produción de materiais audiovisuais.
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15 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para o alumnado que presente dificultades á hora de alcanzar os obxectivos marcados no curso según os
criterios de avaliación establecidos poderáselles aplicar  unha serie  de medidas para reforzar  e axudar a
conquerilos:

REVISIÓN INDIVIDUALIZADA DOS EXERCICIOS. En cada exercicio indicaránse os erros cometidos para
evitar que aparezan nas seguintes, e se fose necesario o alumno deberá repetila.

ACTIVIDADES DE REFORZO. Consisten nunha serie de exercicios deseñados para traballar dunha maneira
mais estructurada e disgregada os contidos propios das unidades nas que están incluídas. Utilizaranse sobre
todo dentro das adaptacións non significativas.

ACTIVIDADES  DE  AMPLIACIÓN.  Son  actividades  de  dificultade  maior  que  serán  aplicadas  a  aqueles
alumnos que así o precisen.

ADAPTACIÓN  NON  SIGNIFICATIVA.  Esta  adaptación  será  aplicada  só  ós  alumnos  que  presenten
dificultades de aprendizaxe importantes, sen que supoña un cambio sustancial no deseño da programación.
Esta  adaptación será aplicada previa  consulta  co resto  do  equipo  educativo  do alumno,  e  se o  alumno
presenta unha actitude cara a  asignatura positiva  e  de esforzo.  A  adpatación consistirá  básicamente  en
traballar,  sobretodo  a  base  de  repetir,  as  actividades  máis  básicas  de  cada  unidade  ou  de  utilizar  as
actividades de reforzo descritas arriba, co fin de conquerir a calificación de 5. É esencialmente unha cuestión
de tempo e dun ritmo máis lento con respecto ao ritmo normal da clase, centrándonos só nas láminas máis
básicas de cada unidade.Os tests poderán ter un deseño axeitado a adaptación feita e ó ritmo levado polo
alumno ó que se lle aplica esta adaptación.

CASO POSIBLE MEDIDA

Alumnado con dificultades de comprensión 
•Supervisar o seus exercicios antes do día da realización. 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros. 
•Flexibilizar criterios de corrección.
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo 
os de dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega dos 
mesmos  a espensas de non facer algún dos traballos 
programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de 
acadar o grao mínimo

Alumnado fortemente desmotivado •Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.

Alumnado co Síndrome de Asperger. 

Alumnado con síndromes do espectro autista. 

Alumnado TDHA 
(Sempre que presente diagnóstico médico). 

•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á 
familia. 
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas 
sobre o explicado e a actividade a realizar. 
•Dar máis tempo para resolver tarefas. 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros. 
•Flexibilizar criterios de corrección 

Alumnado inmigrante con descoñecemento do 
idioma 

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no seu
contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as explicacións 
que o requiran. 
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás 
veces os propios alumnos/as traducen palabras clave ao inglés 
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ou francés. 
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais. 
•Flexibilizar criterios de corrección. 

Alumnado con problemas de psicomotricidade fina 
ou conflitos de visión espacial 

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións. 
•Flexibilizar criterios de corrección 

Alumnado altamente motivado •Encargar tarefas de supervisión a compañeiros. 
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda. 
•Entregar propostas de exercicios de ampliación 

Alumnado altamente capacitado •Facer propostas de exercicios máis creativos. 
•Entregar actividades máis complexas 
•Ampliar información teórica dos contidos 
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase. 
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda. 

Alumnado con problemáticas emocionales •Analizar a problemática coa titoría e con orientación. 
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos. 

No caso de producirse unha formación non presencial terase especial coidado en que o alumnado que non
dispoña dunha conectividade que lle permita un seguimento das clases, non se vexa perxudicado. Para isto
analizaranse os diferentes casos e adaptaranse as actividades ás circunstancias particulares de cada caso.

DEPARTAMENTO DE 
ARTES PLÁSTICAS

OBRADOIRO DE TEATRO

1º bacharelato

CURSO 2021 – 2022

ÍNDICE

Páxin
a
21
9

1. Introdución e contextualización

22 2. Obxectivos para o curso
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0
21
9

3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e contribución ao desenvolvemento das competencias 
clave

22
5

4. Temporalización

22
7

5. Grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia

22
6

6. Procedementos e instrumentos de avaliación

22
7

7. Concrecións metodolóxicas que require a materia

22
7

8. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino

22
8

9. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

22
8

10. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

22
8

11. Plan de reforzo

22
9

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

22
9

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso

23
1

14. Medidas de atención á diversidade

1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  no
bloque  de  disciplinas  de  libre  configuración autonómica, establece  os  contidos  e  os  estándares  de
aprendizaxe avaliables, os criterios de avaliación e o horario, así como as recomendacións metodolóxicas.
Neste bloque establécese que “os centros docentes poderán completar os contidos e configurar a súa
oferta  formativa,  ademais  de  deseñar  e  implantar  métodos  pedagóxicos  e  didácticos  propios  e
determinar a carga horaria”.
Dende o departamento de Artes Plásticas contemplamos a posibilidade de ofertar unha materia optativa para
o PRIMEIRO curso de bacharelato, cunha carga horaria de dúas horas semanais, que garde relación coas
características do medio xeográfico e sociocultural do centro e que faciliten a inserción na vida activa.
A  materia  que  propoñemos,  OBRADOIRO  DE  TEATRO,  garda  hoxe  unha  relación  directa  co  medio
sociocultural  do  alumnado,  e  encádrase  nun  campo  de  crecente  importancia  dentro  dos  medios  de
comunicación e expresión, mais con escasa presencia no currículo ordinario.
Con esta materia, dáselle aos alumnos de bacharelato a oportunidade de receber unha formación práctica en
contidos e destrezas en diferentes ámbitos e disciplinas.
Por outra parte, o centro conta coas instalacións e material básico que se precisa para a realización das
actividades.

Nesta materia, os estudantes poderán formar a súa personalidade e expoñela ante os demais a través da
expresión de ideas, sentimentos e emocións, así como apreciar e comprender a arte como unha forma de
coñecemento baseada na percepción dos sentidos, a sensibilidade estética e o xuízo crítico.
Os estudantes, facendo uso da observación e a experimentación coas linguaxes escénicas e outros recursos
artísticos, estarán en disposición de tomar decisións responsables ante problemas da vida cotiá e adoptar
solucións creativas no ámbito estético no que se moven.
Ademais, a dedicación ao estudo, á lectura e a contemplación de obras dramáticas e demais modalidades
escénicas,  debe  incentivar  a  súa  capacidade  de  análise  e  de  investigación  científico-artística,  para  que
desenvolvan a crítica constructiva e madura desde a ponderación do pensamento artístico.
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A través dos seus contidos, os alumnos aprenderán a coñecer as posibilidades do seu corpo e da súa voz
como medios de coñecemento e como instrumentos de comunicación. Estes serviranlles de vehículo para
exteriorizar os seus sentimentos, ideas,  emocións, inquietudes e vivencias, e para coñecer, representar e
interpretar a realidade e o mundo circundante.
Ademais, a materia esixe un constante traballo en equipo na maioría das actividades previstas, polo que o
alumnado debe progresar nesta concepción colectiva do traballo e habituarse a compartir ou discrepar cos
outros en ideas e opinións, respectando e valorando as diferenzas entre eles. Nese contraste de concepcións
debe atopar  o modo de fomentar  a súa creatividade e desenvolver  as súas habilidades  interpretativas e
inventivas.
Esta materia, como parte do currículo de Bacharelato, non ten como obxectivo a formación artística 
profesional, senón que os alumnos aprendan a utilizar as linguaxes propias destas disciplinas artísticas, tanto 
para comunicarse coa súa contorna social como para expresarse dun modo crítico desde unha perspectiva 
social, cultural e estética, e para producir manifestacións artísticas desde a achega individual ou a creación 
colectiva nun ámbito escolar.

2 OBXECTIVOS PARA O CURSO

A - Integrarse de forma activa e placentera nun grupo de traballo, superando as dificultades que supón a
expresión espontánea de ideas e sentimentos dun mesmo e a aceptación das manifestacións dos demais.

B -  Interpretar,  coñecendo e practicando de  forma sistemática,  técnicas  de representación  que supoñen,
fundamentalmente, o control do xesto e da voz e a relación dramática cun obxecto determinado.

C - Xerar, desenvolver e estructurar ideas de forma coherente con respecto a un conflito entre personaxes nun
lugar  e  tempo  determinados,  procurando  que  estas  sexan  comprendidas  polos  demais  no  momento  da
representación.

D - Coñecer e utilizar textos da literatura para analizar e comprender a súa estrutura formal, os seus contidos
temáticos e os seus valores estéticos en relación á tensión dramática e posibilitar a súa lectura dramatizada
ou posterior posta en escena.

E - Valorar a importancia do traballo colectivo na montaxe das obras teatrais, onde a perseveranza no traballo
ten como resultado o éxito do grupo.

F  -  Participar  en  espectáculos  teatrais  gozando  e  valorando  os  diversos  elementos  que  constitúen  a
representación.

3
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Seguindo o especificado no Decreto 86/ 2015, de 25 de xuño, expóñense, de modo interrelacionado nas
sucesivas táboas, os obxectivos específicos da materia de Obradoiro de Teatro para o curso 2020 - 2021
xunto cos criterios de avaliación vinculados, os estándares de aprendizaxe mínimos esixibles a cada un dos
alumnos para a superación da materia e as competencias clave asociadas.

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e
cívicas (CSEC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).
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Unidade 1: PRÁCTICAS BÁSICAS

obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

A, E B1.1 -  Alcanzar,  mediante  o  uso  de
técnicas adecuadas, a capacidade de
relaxación  e  autocontrol  necesarios
para abordar a interpretación.

- Dominar as técnicas de autocontrol a través da 
relaxación.
- Coñecer e aplicar as técnicas que permitan 
ampliar as posibilidades tímbricas e utilizar unha 
emisión correcta da voz.
- Interiorizar o conflito dramático.
- Dominar a concentración e a memoria sensorial e
aqueles  procesos  implicados  na  interpretación
dramática.
-  Coñecer  e  aplicar  as  técnicas  que  permitan
ampliar  as  posibilidades  tímbricas  e  utilizar  unha
emisión correcta da voz.

 CAA,
CSC

A, B, E B1.2  CAA

A, B, E B1.3

 CAA

A, B, C, E B1.4 -  Manexar  distintos  recursos
improvisatorios  como  exercicios  de
creación  de  accións  e  personaxes
dramáticos  en  situacións  imaxinadas
ou definidas.

-  Dominar as técnicas de autocontrol  a través da
relaxación.
- Dominar a concentración e a memoria sensorial e
aqueles  procesos  implicados  na  interpretación
dramática.
-  Coñecer  e  aplicar  as  técnicas  que  permitan
ampliar  as  posibilidades  tímbricas  e  utilizar  unha
emisión correcta da voz.
- Interiorizar o conflito dramático.
-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,
movemento, harmonía, equilibrio, espazo e tempo,
imprescindibles na expresión teatral.
- Aplicar correctamente a dicción e a musicalidade
da lingua.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación  estética  e  ideolóxica  de
cada montaxe.

 CAA

A, B  CAA

A, B  CAA

A, B  CAA

A, B  CAA,

A, B, C

CCL,
CAA,
CSC

A, B C B1.10 -  Alcanzar,  mediante  o  uso  de
técnicas adecuadas, a capacidade de
relaxación  e  autocontrol  necesarios
para abordar a interpretación.

-  Coñecer  e  aplicar  as  técnicas  que  permitan
ampliar  as  posibilidades  tímbricas  e  utilizar  unha
emisión correcta da voz.
- Interiorizar o conflito dramático.
-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,
movemento, harmonía, equilibrio, espazo e tempo,
imprescindibles na expresión teatral.
- Aplicar correctamente a dicción e a musicalidade
da lingua.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación  estética  e  ideolóxica  de
cada montaxe.

CCL,
CAA,
CSC

C, D, E

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

Unidade 2: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN

obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC
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C, D, E, F B2.1 -  Utilizar  diferentes  técnicas  de
illamento  e  concentración  para
recreación  de  accións  e  situacións
dramáticas a partir da exercitación da
memoria sensorial.
-  Apreciar  como  espectadores
maduros  distintos  espectáculos
escénicos e valorar con espírito crítico
as escenificaciones propias  e  alleas,
aténdose  a  criterios  imaginativos,
racionais e lóxicos.

- Coñecer a técnica da improvisación, imaxinación
e intuición para a creación da personaxe.
- Interiorizar o conflito dramático.
-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

C, D, E, F B2.2 -  Apreciar  como  espectadores
maduros  distintos  espectáculos
escénicos e valorar con espírito crítico
as escenificaciones propias  e  alleas,
aténdose  a  criterios  imaginativos,
racionais e lóxicos.

- Coñecer a técnica da improvisación, imaxinación
e intuición para a creación da personaxe.
-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

C, D, E, F B2.3 - Demostrar capacidade de esforzo e 
disciplina no traballo individual e boa 
disposición na relación de equipo no 
marco dunha proposta escénica.

- Coñecer a técnica da improvisación, imaxinación
e intuición para a creación da personaxe.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.

 CAA,
CSC

A, B, C, E B2.4 -  Alcanzar,  mediante  o  uso  de
técnicas adecuadas, a capacidade de
relaxación  e  autocontrol  necesarios
para abordar a interpretación.
-  Utilizar  diferentes  técnicas  de
illamento  e  concentración  para
recreación  de  accións  e  situacións
dramáticas a partir da exercitación da
memoria sensorial.
-  Manexar  distintos  recursos
improvisatorios  como  exercicios  de
creación  de  accións  e  personaxes
dramáticos  en  situacións  imaxinadas
ou definidas.

- Coñecer a técnica da improvisación, imaxinación
e intuición para a creación da personaxe.
-  Coñecer  e  aplicar  as  técnicas  que  permitan
ampliar  as  posibilidades  tímbricas  e  utilizar  unha
emisión correcta da voz.
- Interiorizar o conflito dramático.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.

CCL,
CAA,

A, B, C, E B2.5

CCL,
CAA, ,
CSIEE

A, B, D B2.6 - Alcanzar, mediante o uso de técnicas 
adecuadas, a capacidade de relaxación 
e autocontrol necesarios para abordar
a interpretación.
- Mostrar a utilización práctica dos 
conceptos escénicos adquiridos en 
relación coas técnicas de expresión e
de interpretación, e saber aplicalas ao 
traballo diario.
- Utilizar diferentes técnicas de illamen
to e concentración para recreación de 
accións e situacións dramáticas a par
tir da exercitación da memoria senso
rial.
- Exercitar a proxección escénica 
mediante a correcta presenza física, a 
expresión corporal e a variedade de 
movementos, así como o uso adecuado 
da voz no desenvolvemento 
interpretativo, para mostrar o dominio 
espacial e temporal co necesario ritmo
 e equilibrio escénicos.
- Demostrar a capacidade de uso de 
técnicas interpretativas nos distintos 
xéneros dramáticos e modalidades 
escénicas, así como nas diferentes 

- Coñecer a técnica da improvisación, imaxinación
e intuición para a creación da personaxe.
-  Coñecer  e  aplicar  as  técnicas  que  permitan
ampliar  as  posibilidades  tímbricas  e  utilizar  unha
emisión correcta da voz.
- Interiorizar o conflito dramático.
- Aplicar correctamente a dicción e a musicalidade
da lingua.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.

CCL,
CAA,

CSIEE,
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formas expresivas.
A, B, C, D B2.7 -  Mostrar  a  utilización  práctica  dos

conceptos  escénicos  adquiridos  en
relación coas técnicas de expresión e
de interpretación, e saber aplicalas ao
traballo diario.
- Demostrar a capacidade de uso de
técnicas  interpretativas  nos  distintos
xéneros  dramáticos  e  modalidades
escénicas,  así  como  nas  diferentes
formas expresivas.

- Interiorizar o conflito dramático.
-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,
movemento, harmonía, equilibrio, espazo e tempo,
imprescindibles na expresión teatral.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.
- Aplicar correctamente a dicción e a musicalidade
da lingua.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.

 CAA

A, C, E B2.8

 CAA,
CSC,

CSIEE

A, C, E B2.9 -  Comprender  e  expresar  mediante
técnicas  interpretativas  as  fases  do
desenvolvemento  da  acción  narrada
na  que  se  manifesta  o  conflito
dramático.

-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,
movemento, harmonía, equilibrio, espazo e tempo,
imprescindibles na expresión teatral.
- Aplicar correctamente a dicción e a musicalidade
da lingua.

 CAA,

A, B,C, E,
F

B2.10 -  Alcanzar,  mediante  o  uso  de
técnicas adecuadas, a capacidade de
relaxación  e  autocontrol  necesarios
para abordar a interpretación.
-  Utilizar  diferentes  técnicas  de
illamento  e  concentración  para
recreación  de  accións  e  situacións
dramáticas a partir da exercitación da
memoria sensorial.

-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,
movemento, harmonía, equilibrio, espazo e tempo,
imprescindibles na expresión teatral.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.

 CAA,
CSC,

CSIEE,

D B2.11 -  Comprender  e  expresar  mediante
técnicas  interpretativas  as  fases  do
desenvolvemento  da  acción  narrada
na  que  se  manifesta  o  conflito
dramático.

-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
- Coñecer as técnicas específicas teórico-prácticas
que atinxen ao teatro poético e en verso.
- Asumir o concepto do feito teatral como un medio
de  interrelación  de  actividades  desde  unha
perspectiva  integradora,  máis  aló  das
especializacións profesionais.

CCL,
CCEC

C, E, F B2.12 - Exercitar a proxección escénica 
mediante a correcta presenza física, a
expresión corporal e a variedade de 
movementos, así como o uso 
adecuado da voz no 
desenvolvemento interpretativo, para 
mostrar o dominio espacial e temporal
co necesario ritmo e equilibrio 
escénicos.

- Dominar as técnicas espaciais básicas para a 
realización dun proxecto escenográfico.
-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,
movemento, harmonía, equilibrio, espazo e tempo,
imprescindibles na expresión teatral.
- Coñecer as técnicas específicas teórico-prácticas
que atinxen ao teatro poético e en verso.
-  Coñecer  as  diferentes  modalidades  de
interpretación.
- Asumir o concepto do feito teatral como un medio
de  interrelación  de  actividades  desde  unha
perspectiva  integradora,  máis  aló  das
especializacións profesionais.

 CCL,
CCEC,
CSIEE

Unidade 3: Técnicas de representación

obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC

C, D B3.1 - Aplicar diferentes procedementos de
estudo  para  describir  o  universo  da
personaxe,  as  súas  circunstancias
individuais e sociais, e utilizar técnicas

- Utilizar diferentes técnicas interpretativas para 
analizar e crear unha personaxe.
-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.

CCL,
CAA,
CCEC
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escénicas de creación e configuración
de personaxes apropiadas a distintas
situacións dramáticas.
-  Exercitar  a  proxección  escénica
mediante a correcta presenza física, a
expresión  corporal  e  a  variedade  de
movementos,  así  como  o  uso
adecuado da voz no desenvolvemento
interpretativo, para mostrar o dominio
espacial e temporal co necesario ritmo
e equilibrio escénicos.

- Coñecer as técnicas específicas teórico-prácticas
que atinxen ao teatro poético e en verso.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.
-  Coñecer  as  diferentes  modalidades  de
interpretación.
-  Relacionar  os  factores  sociais,  estéticos  e
literarios que configuran e sustentan a historia do
feito teatral.

C, D B3.2 -  Mostrar  a  utilización  práctica  dos
conceptos  escénicos  adquiridos  en
relación coas técnicas de expresión e
de interpretación, e saber aplicalas ao
traballo diario.
- Aplicar diferentes procedementos de
estudo  para  describir  o  universo  da
personaxe,  as  súas  circunstancias
individuais e sociais, e utilizar técnicas
escénicas de creación e configuración
de personaxes apropiadas a distintas
situacións dramáticas.
-  Exercitar  a  proxección  escénica
mediante a correcta presenza física, a
expresión  corporal  e  a  variedade  de
movementos,  así  como  o  uso
adecuado da voz no desenvolvemento
interpretativo, para mostrar o dominio
espacial e temporal co necesario ritmo
e equilibrio escénicos.

-  Utilizar  diferentes  técnicas  interpretativas  para
analizar e crear unha personaxe.
-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
- Coñecer as técnicas específicas teórico-prácticas
que atinxen ao teatro poético e en verso.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.
-  Coñecer  as  diferentes  modalidades  de
interpretación.
- Coñecer as técnicas integradas do feito escénico
como  maquillaxe,  iluminación,  escenografía,
indumentaria, etcétera.

CCL,
CMCCT

, CD,
CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

C, D B3.3 - Aplicar diferentes procedementos de
estudo  para  describir  o  universo  da
personaxe,  as  súas  circunstancias
individuais e sociais, e utilizar técnicas
escénicas de creación e configuración
de personaxes apropiadas a distintas
situacións dramáticas.
-  Comprender  e  expresar  mediante
técnicas  interpretativas  as  fases  do
desenvolvemento  da  acción  narrada
na  que  se  manifesta  o  conflito
dramático.

-  Utilizar  diferentes  técnicas  interpretativas  para
analizar e crear unha personaxe.
- Coñecer as técnicas específicas teórico-prácticas
que atinxen ao teatro poético e en verso.
- Utilizar as diferentes formas de expresión a través
do corpo e da voz.
-  Coñecer  as  diferentes  modalidades  de
interpretación.
- Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación  estética  e  ideolóxica  de
cada montaxe.

CCL,
CAA,
CCEC

A, C, D, E B3.4 - Participar de modo activo no deseño
e  realización  dun  proxecto  escénico,
comprendendo  os  procesos  de
creación,  aceptando  as  tarefas
requiridas  e  asumindo  as
responsabilidades necesarias.
- Tomar conciencia do valor expresivo
das técnicas decorativas asociadas ao
feito  escénico  e  ser  capaces  de
integralas para o seu rendemento nas
diferentes montaxes.

-  Dominar  as  técnicas  espaciais  básicas  para  a
realización dun proxecto escenográfico.
-  Relacionar  os  factores  sociais,  estéticos  e
literarios que configuran e sustentan a historia do
feito teatral.
-  Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación  estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.
- Coñecer as técnicas integradas do feito escénico
como  maquillaxe,  iluminación,  escenografía,
indumentaria, etcétera.

CMCCT
, CD,
CSC,

CSIEE,
CCEC

A, B, C, D B3.5 CCL,
CMCCT

, CD,
CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

A, B, C, D B3.6 - Participar de modo activo no deseño
e  realización  dun  proxecto  escénico,
comprendendo  os  procesos  de
creación,  aceptando  as  tarefas
requiridas  e  asumindo  as
responsabilidades necesarias.
-  Comprender  e  expresar  mediante
técnicas  interpretativas  as  fases  do
desenvolvemento  da  acción  narrada
na  que  se  manifesta  o  conflito
dramático.
- Tomar conciencia do valor expresivo
das técnicas decorativas asociadas ao

-  Dominar  as  técnicas  espaciais  básicas  para  a
realización dun proxecto escenográfico.
-  Relacionar  os  factores  sociais,  estéticos  e
literarios que configuran e sustentan a historia do
feito teatral.
-  Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación  estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.
- Coñecer as técnicas integradas do feito escénico
como  maquillaxe,  iluminación,  escenografía,
indumentaria, etcétera.

CMCCT
, CD,
CSC,

CSIEE,
CCEC
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feito  escénico  e  ser  capaces  de
integralas para o seu rendemento nas
diferentes montaxes.
- Demostrar capacidade de esforzo e
disciplina no traballo individual  e boa
disposición na relación de equipo no
marco dunha proposta escénica.

A, B, C, D B3.7 - Participar de modo activo no deseño
e  realización  dun  proxecto  escénico,
comprendendo  os  procesos  de
creación,  aceptando  as  tarefas
requiridas  e  asumindo  as
responsabilidades necesarias.

-  Dominar  as  técnicas  espaciais  básicas  para  a
realización dun proxecto escenográfico.
- Asumir o concepto do feito teatral como un medio
de  interrelación  de  actividades  desde  unha
perspectiva  integradora,  máis  aló  das
especializacións profesionais.
-  Relacionar  os  factores  sociais,  estéticos  e
literarios que configuran e sustentan a historia do
feito teatral.
-  Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación  estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.
- Coñecer as técnicas integradas do feito escénico
como  maquillaxe,  iluminación,  escenografía,
indumentaria, etcétera.

 CD,
CAA,
CSC,

CCEC

D, E, F B3. 8 - Aplicar diferentes procedementos de
estudo  para  describir  o  universo  da
personaxe,  as  súas  circunstancias
individuais e sociais, e utilizar técnicas
escénicas de creación e configuración
de personaxes apropiadas a distintas
situacións dramáticas.
-  Comprender  e  expresar  mediante
técnicas  interpretativas  as  fases  do
desenvolvemento  da  acción  narrada
na  que  se  manifesta  o  conflito
dramático.
-  Apreciar  como  espectadores
maduros  distintos  espectáculos
escénicos e valorar con espírito crítico
as  escenificaciones  propias  e  alleas,
aténdose  a  criterios  imaginativos,
racionais e lóxicos.

-  Dominar  as  técnicas  espaciais  básicas  para  a
realización dun proxecto escenográfico.
-  Diferenciar  rexistros  de  distintos  xéneros
dramáticos na súa recreación escénica.
-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,
movemento, harmonía, equilibrio, espazo e tempo,
imprescindibles na expresión teatral.
- Coñecer as técnicas específicas teórico-prácticas
que atinxen ao teatro poético e en verso.
-  Coñecer  as  diferentes  modalidades  de
interpretación.
- Asumir o concepto do feito teatral como un medio
de  interrelación  de  actividades  desde  unha
perspectiva  integradora,  máis  aló  das
especializacións profesionais.
-  Entender o traballo artístico dos actores como a
conjunción de diversos recursos expresivos, orais,
xestuales  e  visuais,  dacordo  coas  opcións  que
determinan  a  orientación  estética  e ideolóxica  de
cada montaxe.
- Coñecer as técnicas integradas do feito escénico
como  maquillaxe,  iluminación,  escenografía,
indumentaria, etcétera.

CCL,
CD,

CSC,
CCEC

4 TEMPORALIZACIÓN

 
1
º

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

UD
Bloque

B1
Contido Mes

PRÁCTICAS BÁSICAS
1 B1.1 Preparación física para o inicio escénico. Set.
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T
r
i
m
e
s
t

B1.2 Prácticas de respiración abdominal ou diafragmática.
B1.3 Procedementos de inspiración e espiración.
B1.4 Iniciación ao movemento artístico a partir de técnicas lúdicas.
B1.5 Aplicación práctica ao movemento rítmico.

Out. / Nov.
B1.6 Prácticas de manexo e dominio do espazo escénico. Proxemia.
B1.7 Aproximación técnica á expresión corporal.

Nov. / Dec.

B1.8 Comunicación a través de xestos, posturas e evolucións físicas.

B1.9
Exercicios  coas  habilidades  do  intérprete:  A  desinhibición,  a  observación,  a
escoita, a imaxinación, a concentración, a relaxación, a memoria.

B1.10
Exercicios coas calidades vocales do intérprete: a dicción, a fluidez, o volume, o
ritmo, a entonación, a claridade.

B1.11 Mostra de prácticas básicas.

2
ª

 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

UD  
Bloque

B2
Contido Mes

TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN

2

B2.1 A observación e a súa importancia.

xan.
B2.2 Escoita e concentración no traballo actoral.
B2.3 Transformación de roles por evolución, semellanza ou contradición.
B2.4 Improvisación. Condicións e regras.
B2.5 Exercicios de improvisación.

feb./marzo

B2.6 Exercicios con personaxes.
B2.7 Control do espazo e o tempo.
B2.8 Xogo dramático.
B2.9 Pantomima e clown.

B2.10 Traballos de imitación física e psicolóxica.
B2.11 Análise de textos dramáticos.
B2.12 Mostra de improvisacións e outras técnicas.

3
ª

 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

UNIDADES DIDÁCTICAS
Temporalización

UD
Bloque

B3
Contido

Mes
TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN

3

B3.1 Creación de diálogos para contar unha historia.

abr.

B3.2 Creación de personaxes.
B3.3 Creación de textos dramáticos.

B3.4
Caracterización  de  ambientes  e  personaxes:  Escenografía,  iluminación  e
vestiario.

B3.5
Concepto de espazo escénico. Historia do espazo escénico. Tipos e elementos
dun escenario. Proceso de creación dun espazo escénico.

abr./maio
B3.6 Deseño de equipos, fases e áreas de traballo escénico.

B3.7
Adaptación  ao  ámbito  escénico  de  materiais  e  recursos  procedentes  doutras
artes. maio

B3. 8
Análise e crítica de espectáculos escénicos.

xuño

5 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA

ESTÁNDARES BÁSICOS IMPRESCINDIBLES ESTÁNDARES BÁSICOS NON IMPRESCINDIBLES

- Dominar as técnicas de autocontrol a través da relaxación.

- Coñecer e aplicar as técnicas que permitan ampliar as 

-  Dominar  as técnicas espaciais  básicas para a  realización dun
proxecto escenográfico.
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posibilidades tímbricas e utilizar unha emisión correcta da 
voz.

-  Coñecer  e  aplicar  os  conceptos  de  ritmo,  movemento,
harmonía,  equilibrio,  espazo  e  tempo,  imprescindibles  na
expresión teatral.

- Entender o traballo artístico dos actores como a conjunción
de diversos  recursos  expresivos,  orais,  xestuales e visuais,
dacordo coas opcións que determinan a orientación estética e
ideolóxica de cada montaxe.

- Utilizar as diferentes formas de expresión a través do corpo
e da voz.

- Coñecer a técnica da improvisación, imaxinación e intuición
para a creación da personaxe.

- Diferenciar rexistros de distintos xéneros dramáticos na súa
recreación escénica.

-  Asumir  o  concepto  do  feito  teatral  como  un  medio  de
interrelación  de  actividades  desde  unha  perspectiva
integradora, máis aló das especializacións profesionais.

- Coñecer as diferentes modalidades de interpretación.

-  Utilizar  diferentes  técnicas  interpretativas  para  analizar  e
crear unha personaxe.

-  Dominar  a  concentración  e  a  memoria  sensorial  e  aqueles
procesos implicados na interpretación dramática.

- Aplicar correctamente a dicción e a musicalidade da lingua.

- Coñecer as técnicas específicas teórico-prácticas que atinxen ao
teatro poético e en verso.

-  Relacionar  os  factores  sociais,  estéticos  e  literarios  que
configuran e sustentan a historia do feito teatral.

-  Coñecer  as  técnicas  integradas  do  feito  escénico  como
maquillaxe, iluminación, escenografía, indumentaria, etcétera.

- Interiorizar o conflito dramático.

6 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A materia enténdese fundamentalmente práctica, polo tanto os procedementos e instrumentos de avaliación
basearanse por unha banda nos coñecementos e aplicación práctica en escena do alumno sobre os temas
tratados.

Dado que suscitamos un traballo de grupo e activo, a asistencia ás clases será non só obligatoria senón
imprescindible para a superación da asignatura. A avaliación non pode estar suxeita a referentes externos,
senón que debe atender ao incremento paulatino da desinhibición e a adquisición de novos recursos á hora
de desenvolver os diferentes xogos e exercicios expostos en clase.
Débense evitar tamén valoracións subjetivas. Por iso elaboramos diversas fichas para ser cumprimentadas
tanto polo profesor como polos alumnos divididos en grupos evaluadores do traballo. Dentro do diferentes
tipos de fichas que elaboramos, unhas son individuais para cada alumno; outras evalúan as improvisacións
por parte do profesor, dos alumnos e dos grupos de traballo.

Este curso poden darse dous escenarios posibles para a avaliación: Presencial e Non presencial.

Presencial:

No caso de que o curso se desenrole de xeito presencial, o procedemento fundamental será a observación
directa. A observación é útil para avaliar o proceso en si de ensino, e orientar ao alumnado na súa actividade
práctica  na aula,  nas  pautas  á  hora  de  observacións  que  poidan  ser  beneficiosas  para  os  procesos  de
creación e a adquisición de competencias. 
A observación permite determinar, de igual modo, cal é o grao de participación do alumno como a súa actitude
positiva ou negativa en clase. 
As actividades en clase e o nivel de participación contribúen ao logro duns resultados óptimos na avaliación
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global e cualificación final. 

Os instrumentos para a avaliación serán: O caderno de clase, Lista de control , Lista de verificación , Rúbricas 
e Fichas de recollida de información. 

Non Presencial:

No caso  de que o  curso se  desenrole  de  xeito  non  presencial,  o  procedemento  de  avaliación  resultará
tremendamente dificultoso para unha materia na que a interacción persoal e espacial é fundamental, polo que
o traballo reduciríase a exercicios individuais e monólogos. Chegado o caso, realizarase a través da recollida
de rexistros mediante grabación dixital dos diferentes exercicios que se propoñan na aula Virtual do centro, a
través de correo electrónico ou das diferentes plataformas telemáticas que se acorde utilizar en cada caso.

Os instrumentos para a avaliación serán os mesmos que no caso presencial: O caderno de clase, Lista de
control , Lista de verificación , Rúbricas e Fichas de recollida de información. 

7 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

A  didáctica  desta  actividade  débese  considerar  como  unha  acción  creativa  desenvolvida  grupalmente,
mediante técnicas específicas de carácter globalizador.
O profesor debe adoptar un papel dinamizador e negociador. O perfil do alumno e do grupo definirá e no seu
caso modificará os obxectivos e contidos dos proxectos e a valoración do progreso realizado.
Os temas non se dan sucesivamente, senón que se intercalan actividades dos diferentes temas en cada clase
(así,  exercicios  de  respiración  ou  relajación  van  acompañados  de  actividades  de  motricidad  ou  de
improvisacións ou análises de textos) para facer a clase máis amena e facilitar a participación.
A forma de estructurar as sesións de traballo, terá en conta a necesidade de conseguir un ambiente inicial
favorable, obtido mediante xogos de distensión corporal ou actividades de relajación, que debe preceder aos
momentos de representación dunha obra ou unha improvisación.  Tamén é interesante unha fase final  de
revisión dos resultados por parte dos alumnos ao final das sesións.

8 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

Non se utilizará libro de texto.
-  Fotocopias  aportadas  polo  profesor  da  asignatura  (fragmentos  teatrais,  obras  curtas  ou  contos
adaptados á linguaxe teatral, xunto con algunha obra de teatro).
- Artículos variados de utillería, escenografía, mobiliario, atrezzo, Vestiario...
- Caderno de clase.
- Obras de teatro en formato impreso e dixital.
- Material audiovisual: vídeos, DVD...
- Medios de comunicación: TV, radio, prensa, publicidade, internet.

9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

O 80 % da nota de cada unha das tres avaliacións, e polo tanto do curso, basearase en:
- A participación do alumnado nas clases.
- A realización dos exercicios programados.
-  A  valoración  das  fichas  de  avaliación  do  profesor,  do  grupo,  de  autoevaluación  e  de  avaliación  de
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improvisacións.
- Os exames serán as representacións ou exercicios que se realicen.

O 20 % restante da nota basearase na actitude que o alumno manteña, o seu interese pola dinámica da
asignatura e a motivación que amose.

Enténdese que a materia para este curso está superada se o/a alumno/a obtén una cualificación de 5 ou máis.
É imprescindible para obter esta cualificación: a realización dos exercicios propostos e a asistencia regular a
clase -salvo faltas xustificadas-.

10
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.

No presente curso non se dan casos de alumnado ca materia de Obradoiro de Teatro pendente.

11 PLAN DE REFORZO

A cualificación final obterase segundo o exposto nos criterios de cualificación.

No caso de obter un resultado menor que 5 na nota media da avaliación, terase en conta o traballo realizado e

os resultados obtidos e o alumnado poderá recuperar aspectos parciais non aprobados, tendo en conta as

seguintes consideracións:

Cando un/unha alumno/a obteña unha nota trimestral inferior a 5 na avaliación estableceranse medidas de
recuperación en relación cos obxectivos non acadados, según os criterios establecidos na programación e
seguindo  as  indicacións  do  profesor  para as actividades  programadas a  tal  fin:  realización de exercicios
concretos e repetición de actividades ou elaboración de outras novas con carácter de reforzo. Recuperarán
esta parte, no momento de realizalos correctamente durante a seguinte avaliación, sempre que presentasen a
maioría de traballos de forma regular durante o curso.

O alumnado con cualificación menor de 5 na avaliación ordinaria de xuño recibirá un informe individual no que
se lle indicarán os obxectivos non superados e o conxunto de actividades que terá que realizar para setembro:
cuadernillo de actividades e exercicios para realizar nos meses de xullo e agosto e unha proba práctica a
primeiros de setembro.

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe teranse en conta as actividades de reforzo de contidos que

o alumno realice durante cada avaliación, tendo en conta as consideracións das adaptacións curriculares e os

criterios achegados desde o Departamento de Orientación e nese sentido adaptaránselles as probas.

12
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS
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Dado que a nosa programación é aberta, posto que é moi difícil programar un traballo en grupo sen coñecer
previamente as expectativas do grupo co que se vai a traballar, a primeira sesión adicarase a unha primeira
toma de contacto entre todos nós. O profesor indagará entón que é o que o grupo espera de dita asignatura,
para así profundar ou ata variar algunha das partes que aquí se programan.
Recollerase a información relevante para o desenrolo da materia mediante a observación directa na aula con

unha serie de actividades dirixidas a avaliar o nivel de destreza cos diferentes aspectos fundamentais para o

traballo  teatral  e  a  valorar  o  coñecemento  de  contidos  máis  básicos  da  materia  para  poder  obter  unha

avaliación que determine.

- Dificultades de aprendizaxe (ningunha, moitas, poucas)
- Grao de desenvolvemento dos coñecementos previos (alto, medio, baixo...)
- Actitude e motivación (positiva, negativa, normal..)
- Estratexias de traballo na aula (normal,moita, pouca, problemas de concentración...)
- Aspectos do comportamento (desinhibición, introspección...)
- Integración no grupo.
- Aspectos sociofamiliares (desatención/desamparofamiliar, dificultades económicas...)
- Outros: asistencia a clase, puntualidade...

No caso  de detectar algún problema importante propoñerase algunha das medidas de atención á diversidade 
(reforzo educativo ordinario, adaptación curricular significativa...) 
E informarase ao titor/a do/a alumno/a así como  ao departamento de Orientación do centro.

13
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

O ensino artístico en xeral debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno para
apreciar o propósito da materia, a ter confianza nas súas habilidades para abordala satisfactoriamente e a
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 
Deste xeito, como no resto de materias deste departamento, ao longo do curso tentarase focalizar o traballo

en catro valores, que consideramos fundamentais nesta etapa educativa. Son os seguintes: 

1. Respecto

- A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.

- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos. 

- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.

- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.

- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, evitar a extinción de especies.

2. Responsabilidade

- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.

- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. 

- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.

220



IES Praia Barraña. Boiro. Departamento de ARTES PLÁSTICAS. Programación. Curso 2021 – 2022

- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos.

- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.

3. Xustiza

- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da

violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por

calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

- Dereito á alimentación.

- Dereito á saúde.

- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos

os ámbitos da vida persoal, familiar e social.

- Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo

político,  a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia terrorista, a

pluralidade,  o  respecto  ao  Estado  de  dereito,  o  respecto  e  consideración  ás  vítimas  do  terrorismo  e  a

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

4. Solidariedade

- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas.

- Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.

- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.

- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.

- Coas vítimas de conflitos armados.

- Coas vítimas de desastres naturais.

Outro elemento transversal  de  carácter  instrumental  de particular  interese nesta  etapa educativa  é  o  da

comunicación audiovisual e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). As TIC están cada

vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá, e supoñen un valioso auxiliar para o

ensino que pode enriquecer a metodoloxía didáctica. Desde esta realidade, consideramos imprescindible a

súa incorporación en todas as materias como ferramenta que axudará a desenvolver no alumnado diferentes

habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes, unha vez

tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para

informarse, aprender e comunicarse.

Con carácter xeral, potenciaranse actividades nas que haxa que realizar unha lectura e comprensión crítica

dos medios de comunicación (televisión, cinema, vídeo, radio, fotografía, materiais impresos ou en formato

dixital, etc.), nas que prevaleza o desenvolvemento do pensamento crítico e a capacidade creativa a través da

análise e a produción de materiais audiovisuais.
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14 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para o alumnado que presente dificultades á hora de alcanzar os obxectivos marcados no curso según os
criterios de avaliación establecidos poderáselles aplicar  unha serie  de medidas para reforzar  e axudar a
conquerilos:

REVISIÓN INDIVIDUALIZADA DOS EXERCICIOS. En cada exercicio indicaránse os erros cometidos para
evitar que aparezan nas seguintes, e se fose necesario o alumno deberá repetila.

ACTIVIDADES DE REFORZO. Consisten nunha serie de exercicios deseñados para traballar dunha maneira
mais estructurada e disgregada os contidos propios das unidades nas que están incluídas. Utilizaranse sobre
todo dentro das adaptacións non significativas.

ACTIVIDADES  DE  AMPLIACIÓN.  Son  actividades  de  dificultade  maior  que  serán  aplicadas  a  aqueles
alumnos que así o precisen.

ADAPTACIÓN  NON  SIGNIFICATIVA.  Esta  adaptación  será  aplicada  só  ós  alumnos  que  presenten
dificultades de aprendizaxe importantes, sen que supoña un cambio sustancial no deseño da programación.
Esta  adaptación será aplicada previa  consulta  co resto  do  equipo  educativo  do alumno,  e  se o  alumno
presenta unha actitude cara a  asignatura positiva  e  de esforzo.  A  adpatación consistirá  básicamente  en
traballar,  sobretodo  a  base  de  repetir,  as  actividades  máis  básicas  de  cada  unidade  ou  de  utilizar  as
actividades de reforzo descritas arriba, co fin de conquerir a calificación de 5. É esencialmente unha cuestión
de tempo e dun ritmo máis lento con respecto ao ritmo normal da clase, centrándonos só nas láminas máis
básicas de cada unidade.Os tests poderán ter un deseño axeitado a adaptación feita e ó ritmo levado polo
alumno ó que se lle aplica esta adaptación.

CASO POSIBLE MEDIDA

Alumnado con dificultades de comprensión 
•Supervisar o seus exercicios antes do día da realización. 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros. 
•Flexibilizar criterios de corrección.
Posibilidade de repetir algún dos traballos mal feitos, sobre todo 
os de dificultade menor, ou ampliar os plazos de entrega dos 
mesmos  a espensas de non facer algún dos traballos 
programados (principalmente os de máis dificultade) co fin de 
acadar o grao mínimo

Alumnado fortemente desmotivado •Avisar á familia no caso de reincidencia, previo informe a titoría.

Alumnado co Síndrome de Asperger. 

Alumnado con síndromes do espectro autista. 

Alumnado TDHA 
(Sempre que presente diagnóstico médico). 

•No caso de repetir actitude, informar, previo aviso á titoría, á 
familia. 
•Atraer e manter a súa atención con chamadas e preguntas 
sobre o explicado e a actividade a realizar. 
•Dar máis tempo para resolver tarefas. 
•Valorar publicamente os seus acertos e corrixir en privado os 
seus erros. 
•Flexibilizar criterios de corrección 
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Alumnado inmigrante con descoñecemento do 
idioma 

•Escribir no taboleiro os enunciados dos exercicios e falar no seu
contorno e cara a eles. Repetir pausadamente as explicacións 
que o requiran. 
•Empregar internet para facer traducións, se fora necesario. Ás 
veces os propios alumnos/as traducen palabras clave ao inglés 
ou francés. 
•Sentar cun compañeiro con habilidades sociais. 
•Flexibilizar criterios de corrección. 

Alumnado con problemas de psicomotricidade fina 
ou conflitos de visión espacial 

•Analizar, xunto co departamento de Orientación cal é a súa 
problemática e ver as posibles solucións. 
•Flexibilizar criterios de corrección 

Alumnado altamente motivado •Encargar tarefas de supervisión a compañeiros. 
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda. 
•Entregar propostas de exercicios de ampliación 

Alumnado altamente capacitado •Facer propostas de exercicios máis creativos. 
•Entregar actividades máis complexas 
•Ampliar información teórica dos contidos 
•Pedir colaboración para actuar con compañeiros de clase. 
•Valorar e agradecer publicamente a súa axuda. 

Alumnado con problemáticas emocionales •Analizar a problemática coa titoría e con orientación. 
•Valorar publicamente calquera dos seus acertos. 

No caso de producirse unha formación non presencial terase especial coidado en que o alumnado que non
dispoña dunha conectividade que lle permita un seguimento das clases, non se vexa perxudicado. Para isto
analizaranse os diferentes casos e adaptaranse as actividades ás circunstancias particulares de cada caso.

223


