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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL

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

BACHARELATO VOLUME

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

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
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

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

Dada a situación de excepcionalidade na que nos atopamos, faise imposible a disposición dun material básico de 
traballo para a realización de exercicios de recuperación da materia, polo que: 

- O alumnado que NON teña superados todos os estándares mínimos da 1ª ou da  2ª Avaliación, aplicaráselle as 
fórmulas dos casos anteriores para o cálculo da nota final.

No caso de que o cálculo das medias fose inferior ao 4,8, a nota final sempre será de 5.

Á nota obtida na recuperación poderá sumárselle a puntuación do 3º trimestre, sempre que as tarefas fosen 
entregadas dentro do prazo establecido.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

O alumnado terá superada a materia na avaliación ordinaria de xuño polo que non será necesario plantexar un Plan de 
recuperación extraordinario.

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN

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.

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.

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.
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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.

VOL1.5. Amosa unha actitude autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e alleo.

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.

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.

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.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.

Coñecer aspectos básicos das vistas VOL 2.4. Representa formas tridimensionais a partir das vistas.

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.

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 
hay entre as distintas partes da figura.

VOL4.2. Analiza e le imaxes de diferentes obras de 
escultóricas, identificando os principais elementos 
compositivos e diferenciando os aspectos decorativos dos 
estruturais.

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.

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.

VOL 5.2.  Determina as características técnicas segundo o tipo 
de produto e as súas intencións expresivas funcionais e 
comunicativas.

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.

VOL 5.4.  Planifica o proceso de realización desde a primeira 
fase de ideación ata a elaboración da obra final.

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.

VOL 5.6.  Desenvolve bosquexos, maquetas ou modelos de 
proba para visualizar a peza tridimensional 

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.
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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

Google Drive

Páxina web do centro

Youtube

Páxinas web

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS PARA CONTINUAR O PROCESO EDUCATIVO DO CURSO 2020 - 
2021.

Todos os estándares de aprendizaxe básicos foron desenrolados nos dous primeiros trimestres. O terceiro trimestre 
estaba programada unha profundización dos estándares xa traballados na realización de proxectos volumétricos.

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.
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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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