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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO  
ABRIL  2020

MOTIVO MODIFICACIÓN

Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma.

CURSO DEPARTAMENTO DATA MODIFICACIÓN

2019 – 2020 ARTES PLÁSTICAS 6 DE MAIO DE 2020

NIVEL MATERIA

E.S.O. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL

ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes  
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A presente modificación da programación  didáctica atende ao disposto  nas   Instrucións  do 27 de abril  de 2020,  da  
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre 
do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA

Curso PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1º
ESO

PROCEDEMENTOS:

Observación directa
Probas de execución

Análise de documentos gráficos

INSTRUMENTOS:

Diario de clase
Lista de control 

Lista de verificación 
Rúbricas 

Fichas de recollida de información. 
Portfolio

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
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A NOTA DA MATERIA SERÁ O RESULTADO DA SEGUINTE FÓRMULA XERAL:    ( ( N1 + N2 ) / 2 ) + T

N1 é a nota media aritmética do 1º trimestre
N2 é a nota media aritmética do 2º trimestre
T é a puntuación do traballo no 3º trimestre

(A puntuación T obtida no 3º trimestre, será entre 0 e 2 puntos. Esta puntuación nunca restará á media dos dous 
primeiros trimestres)

Para a puntuación T do 3º  trimestre, aplicaranse os mesmos criterios estipulados na programación:

- O alumnado que teña avaliación APTA no 1º e 2º trimestre e teña entregado traballo no 3º,  obterá a cualificación 
resultante da fórmula: ( ( N1 + N2 ) / 2)  + T

- O alumnado que obtén avaliación APTA no 1º e no 2º pero NON realizou tarefas de seguimento durante o 3º trimestre 
obterá a cualificación resultante da fórmula:   ( N1 + N2 ) / 2

- O alumnado que  NON teña superados todos os estándares mínimos da 1ª, da  2ª ou de ámbalas dúas  (entregara 
ou non tarefas no 3º trimestre)  terá que acollerse ao  PLAN DE RECUPERACIÓN PERSONALIZADO durante o mes de 
xuño.

O alumnado que  se acolla ao Plan de Recuperación deberá superalo.  A nota final ordinaria será determinada  pola 
cualificación obtida neste Plan de Recuperación máis a puntuación (entre 0 e 2)  do traballo entregado no 3º 
trimestre.

Os Traballos serán prácticos individualizados e relacionados cos estándares non superados na avaliación ou 
avaliacións suspensas. Estes traballos consistirán na realización dos exercicios non feitos ou non rematados da 1ª e 2ª 
avaliación.
  
En caso de ter unha das dúas avaliacións do curso apta, usarase esa nota para calcular a media final.
Os criterios de cualificación serán en base ao 100% dos traballos gráficos.

Á nota obtida na recuperación poderá sumárselle a puntuación do 3º trimestre.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

O alumnado que non supere o Plan de Recuperación en maio terá que acollerese ao PLAN DE RECUPERACIÓN 
EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO, que consistirá en diferentes Traballos prácticos individualizados (100 % da 
nota) dos que se realizará un seguimento programado para o mes de xullo e os primeiros días do de setembro 
relacionados cos estándares traballados ao longo do curso.

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE

Criterios de avaliación

No presente curso hai un alumno de 2º curso que ten a materia de E.P.V.A. de 1º curso pendente
Para a recuperación da materia estaba programada a realización dunha serie de láminas, das que se fixo o seguimento 
durante os dous primeiros trimestres do curso, e unha proba con carácter práctico-teórico de recuperación na primeira 
semana do  mes de maio. Esta proba non se levará a cabo dado que o alumno non dispón de conectividade. Por isto, o 
alumno ten a materia superada.

Procedementos e instrumentos de avaliación e Criterios de cualificación

Seguimento durante o curso da realización dos exercicios gráficos de recuperación: 100% da nota.

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020
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Curso CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN

1º ESO
 Identificar os elementos configuradores da imaxe.

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

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.
 

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

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

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.

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

  1.1.  Crea texturas visuais e táctiles.

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

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.

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.
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.
 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.

 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.

Distinguir e crear distintos tipos de imaxes segundo a súa 
relación significante-significado.

4.1.  Crea imaxes distinguindo entre significante e 
significado.

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

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

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.

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.

5.2.  Deseña mensaxes visuais con diferentes funcións, 
seguindo as distintas fases do proceso creativo de xeito 
eficaz.
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Coñecer os fundamentos das distintas formas de narración 
visual e explorar as súas posibilidades expresivas, 
aplicándoas en creacións propias.

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

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.

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

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.

 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.

Coñecer e definir lugares xeométricos e realizar operacións 
sinxelas.

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

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

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.

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.

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, NO SEU CASO, 
AMPLIACIÓN)

Actividades 

Realización de exercicios e probas gráficas e volumétricas semanais con diferentes grados de desenrolo

Visualizacións audiovisuais para analizar os procedementos e técnicas de traballo

Comentarios para desenrolar a conciencia e expresión artística

Metodoloxía

(alumnado con conectividade e sen conectividade)

Metodoloxía en liña de soporte práctico

Seguimento, contacto e corrección diario da producción do alumnado

Clases expositivas en vídeograbación e presentacións

Materiais e recursos

Aula Virtual do Centro

Correo electrónico
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Google Drive

Páxina web do centro

Youtube

Páxinas web

Material impreso

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS NON DESENROLADOS NO CURSO 2019 - 2020.

1º 
ESO

 

 

 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.
2.2  Deseña ilusións ópticas.

Recoñecer e debuxar diferentes graos de iconicidade 
en imaxes.

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

Distinguir e crear distintos tipos de imaxes segundo a 
súa relación significante-significado.

  4.1.  Crea imaxes distinguindo entre significante e significado.

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.

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

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.

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.

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

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.

5.2.  Constrúe distintos triángulos coñecendo algúns dos seus 
datos.

5.3.  Constrúe cuadriláteros e paralelogramos coñecendo algúns 
dos seus datos

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

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

  6.1.  Executa correctamente tanxencias entre circunferencias e 
con rectas.

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.

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.

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

 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.

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

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.

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

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.

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

 

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.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

O alumnado e as familas foron debidamente informados dos diferentes cambios e adaptacións da programación a través do 
correo electrónico, que é o medio actual de comunicación máis claro e directo e tamén da plataforma Abalar Móbil.

PUBLICIDADE

Estas modificacións á programación do Departamento de Artes Plásticas están publicadas na páxina web do centro, no menú 
reservado ao noso Departamento.

O/A Xefe de Departamento

Francisco Blanco Alcaide

………………………………………………
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