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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Á a luz da Reforma Educativa para o Ensino Secundario Obligatoria, na Educación Plástica e
Visual búscase favorecer ao máximo o desenvolvemento persoal e integral dos alumnos para
que ao final da etapa alcancen as Competencias Básicas. O deseño da Programación do
Departamento de EPV foi elaborada seguindo as directrices legislativas da LOMCE.
A ÁREA DE E.P.V.A.
A área parte das experiencias cotiás, é dicir das imaxes e feitos plásticos que rodean aos
alumnos (arquitectura, deseño gráfico, deseño industrial, o cine,a televisión, a fotografía, o
video, etc.
A partir da realidade preténdese contribuír á socialización dos alumnos no seu medio, que
sexan capaces de asimilar o ingente entramado e manipulador do contorno visual e plástico
en que viven, cunha actitude reflexiva, crítica, e, respetuosa.
Contribuir tamén, mediante a creación e modificación de condutas, á realización persoal,á
autoexpresión, á adquisición de valores, capacidades creativas e destrezas
técnicas,axudándolles a entender que unha imaxe é produto dunpensamento, dunha
época,que existe unha “cultura visual”. Este enfoque pretendeformar, informar e espertar no
alumno/a, inquietudes descoñecidas, orientaciónspara un futuro laboral ou profesional e
quizais persoal.
A asignatura baséase nos postulados de, “saber ver”, “saber facer” e “saber
analizar de forma sensible”.
“SABER VER”
Nunha sociedade onde a imaxe é o medio de comunicación por excelencia, é dicir portadora
de información, o alumno debe de adoptar unha actitude reflexiva ecrítica, xa que a imaxe
pode presentar unha visión subxectiva e sesgada darealidade. Para iso ha de ver e analizar o
que ve, esta asignatura ensínalle a desvelar eses aspectos, e profundizar no coñecemento,
tanto do proceso de percepción inmediata a través dos sentidos, como da comprensión
conceptual.
A contorna que nos rodea, tanto natural como social, proporciónanos unha infinidade de
estímulos que os nosos sentidos recollen e que o noso cerebro procesa. O obxectivo do área
de educación plástica e visual é cubrir a necesidade de desenvolver nos alumnos capacidades
de expresión, análise, crítica, apreciación e categorización das imaxes tanto de orixe natural
como daquelas que proveñen da actividade humana e que nos bombardean de forma
reiterada.
“SABER FACER”
Calquera campo de expresión implica a adquisición de certas destrezas, por iso é polo que
se favoreza no desenvolvemento educativo o amplo coñecemento de técnicas e
procedementos que se adapten ás necesidades expresivas do alumno e á realidade social,
tendo en conta as posibilidades do centro e o grupo de traballo.
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“SABER ANALIZAR DE FORMA SENSIBLE”
Nesta aprendizaxe o alumno moverase a dous niveis, insistindo nun máis que o outro,
dependendo do nivel educativo no que esteamos traballando. Por unha banda, a análise
formal (proporción, textura, material, cor, etc.) e por outro a comprensión conceptual: Análise
das formas e imaxes, a súa comparación, a súa categorización en función da sintaxis dos seus
elementos, en función do seu estilo e a súa calidade artística.
A área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, pretende con todo isto, a sociabilidad do
individuo, axuntando e integrando as competencias básicas; o goce ante o feito creativo e
ensinarlle a apreciar toda a riqueza que se xera en torno a esta actividade, na súa contorna
máis inmediata e a niveis máis xerais.
A didáctica do área parte do próximo para chegar todo o máis lonxe, ampliando nesta
aprendizaxe continuada a súa educación ou formación crítica e a súa sensibilidade artística.
Estes postulados expresados anteriormente vanse a materializar no labor dos profesores
dentro do aula na asignatura de Expresión Plástica, Visual e Audiovisual, integraranse coas
ideas ou obxectivos do P.E.C
En resumo, dende a materia preténdense desenvolver as competencias poñendo ao
alumnado en contacto directo cunha realidade social e cultura lmediante a observación, a
análise crítica e respetuoso do mundo da creación.Todo iso visitando visualizando lugares de
interese visual, facendo unha análise da contorna máis inmediata e realizando producións
persoais e en grupo integrando e relacionando os contidos e actividades propostas polos
distintos departamentos para que os alumnos/as adquiran e desenvolvan aos poucos as
competencias de:
Comunicarse e conversar.
Escoitar, expoñer e dialogar.
Ler e escribir.
Comprender e saber comunicar
Expresar e interpretar.
Realizando actividades, fóra e dentro do aula que estean relacionadas cos proxectos do
Centro e as actividades propostas pola Delegación de Educación, valorando a creación como
un medio de expresión persoal importante, de mellora do gusto estético, así como unha forma
de expresar as ideas. Para iso os traballos relacionados cos proxectos formarán parte da
decoración dos distintos espazos do Centro e irán cambiando.
Realizando actividades na aula relacionadas cos días sinalados no calendario escolar, unhas
temporais e outras permanentes e participando en concursos relacionados coas competencias
do área integrando aos alumnos de distintas nacionalidades en traballos en grupo
aproveitando as diferentes culturas e modos de expresión, onde uns poidan aprender dos
outros e dar a coñecer outras formas de expresión diferentes ás da nosa cultura, detectando
as carencias, necesidades e inquietudes do alumnado para realizarunhas actividades ou
outras, polo que a programación será revisada constantemente nas actas e modificada
nalgúns aspectos segundo sexa necesario. O alumno/a, o longo da etapa, no área de
Educación Plástica, Visual e Audiovisual, ha de desenvolver os aspectos fundamentais
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relacionados coa percepción, a expresión, manexo de material específico e do vocabulario, o
pensamento crítico e a socialización.
OBXECTIVOS DO DEPARTAMENTO
- Axudar aos nosos alumnos a que alcancen o desenvolvemento integral para integrarse na
sociedade na que viven.
- O desenvolvemento do Deseño Curricular da nosa Área no nivel do Ensino Secundario
Obligatoria e do Bacharelato.
- A Coordinación de todos os membros do departamento.
- Seguimiento trimestral das programaciones e a súa adaptacións.
- Potenciar as saídas a exposicións e museos cando estas sexan posibles.
- Colaborar en proxectos interdisciplinares, cos departamentos de Tecnoloxía, Xeografía e
Historia, e a Familia de Comunicación, Imaxe e Son.
- Ofrecer ó alumno un coñecemento xeral das técnicas de expresión gráfico-plásticas,
educando a visión espacial e a súa sensibilidade para unha mellor compresión da linguaxe
visual así como proporcionar as destrezas constructivas, técnicas necesarias e a capacidade
de organizar un método de traballo.
- Inculcar a importancia da precisión, limpeza e exactitude que se ha de ter nas
representacións gráficas.
- Respectar o prazo e a obligatoriedad na entrega dos traballos prácticos (referente
fundamental nesta asignatura para evaluar a correcta asimilación dos conceptos e contidos
tratados), así como o material e limpeza do aula.
- Conseguir que os alumnos/as coñezan o Proxecto Curricular do área no que se refire ao
seu nivel e entendan basicamente como están desenvolvidas as liñas programáticas da
asignatura.
- Coñecer as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio cultural e
elixir aquelas opcións que mellor favorezan o seu desenvolvemento integral como persoa.

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL
Xustificación
O difícil panorama que vive o ensino artístico esíxenos facer un reiterado exercicio de informar
e concienciar á opinión pública sobre o valor que estas posúen e que enmende a opinión
bastante xeralizada que lles atribúe pouca importancia; someramente, podemos facer un
listado de argumentos que ninguén pode negar:
1. Debuxar é unha capacidade fundamental que todos deberiamos adquirir. Enténdase por iso
o saber representar e describir algo, real ou ideal, por medio dunha imaxe. É lamentable oír
¿eu non sei debuxar? como desculpa autocomplacente.
Mediante o ensino da E.P.V.A o alumno acaba por dominar a representación fundamental,
independientemente dos valores estéticos que poida albergar.
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2. Na aprendizaxe da E.P.V.A conflúen o desenvolvemento intelectual e manual.
O exercicio creativo que realiza o alumno, ás veces cun simple papel e un lápiz é extrapolable
a calquera actividade proxectual.Os seus principios xeradores acaban sendo asumidos polo
alumno como unha actitude creativa fronte á vida, ser capaz de ter esa predisposición a buscar
e proxectar solucións.
3. O alumno, en torno a esta asignatura, aprende un rico compendio de coñecementos en
torno ao mundo da imaxe que nos rodea (nunha sociedade cada vez máis visual e mediática),
englobados baixo o término de “visual e audiovisual”
Hoxe na ESO estúdanse campos tan variados como a fotografía, cine, televisión, deseño,
infografía, video, cómic co que superar o analfabetismo visual.
4. Os valores artísticos inherentes á actividade plástica, supoñen unha formación e
maduración da conciencia estética. Unha mellor educación estética en todos os cursos e niveis
do ensino obligatorio suporá o mellor investimento para conservar e valorar o noso patrimonio
artístico e promover futuras actuacións en diferentes contextos (a cidade, a empresa, a
comunidade de vecinos…) que cunha visión estética outorgue o necesario plus que
caracteriza ás sociedades máis avanzadas.
5. A E.P.V.A. tamén posúe un carácter científico co que desenvolver o razonamiento gráfico
e a visión espacial, obxectivos cuxa importancia convén resaltar como base para afrontar con
éxito estudos técnicos posteriores.
6. A arte e a actividade plástica en xeral, non só nos definiron históricamente, senón que
ademais aportan prestixio e riqueza ao país. Reflexionemos na contribución o Produto Interior
Bruto de sectores como o deseño gráfico e da moda, a industria publicitaria e cinematográfica,
ou o turismo cultural, e a achega que fan os nosos conciudadans valorados internacionalmente
nas máis diversas facetas da creación plástica.
Cursos
A EPVA na Etapa de educación secundaria obligatoria se imparte en 1º de ESO como
asignatura obligatoria, tamén en 3º de ESO como asignatura obrigatoria e en 4º de ESO como
asignatura optativa. Os grupos que cursan a asignatura no IES RIBEIRA DO LOURO son:

1º ESO: 3 grupos
grupo

3º ESO: 2 grupos 4º ESO: 2 grupos 1º BACH: 1 grupo 2º BACH: 0

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE
1.- COMPETENCIAS CLAVE
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCCT).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).
Comunicación lingüística (CCL).
Competencia dixital (CD).
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Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

a. A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as
súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto.
Para o axeitado desenvolvemento da competencia matemática, hai que abordar catro áreas
relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, as cales se interrelacionan de
formas diversas:
A cantidade. Esta noción incorpora a cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións,
as situacións e as entidades do mundo, interpretando distintas representacións de todas elas
e xulgando interpretacións e argumentos. Participar na cuantificación do mundo supón
comprender as medicións, os cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño
relativo e as tendencias e patróns numéricos.
O espazo e a forma. Inclúen unha ampla gama de fenómenos do noso mundo visual e físico:
patróns, propiedades dos obxectos, posicións, direccións e as súas representacións;
descodificación e codificación de información visual, así como navegación e interacción
dinámica con formas reais ou con representacións.
O cambio e as relacións. O mundo desprega cantidade de relacións temporais e permanentes
entre os obxectos e as circunstancias, nas cales os cambios se producen dentro de sistemas
de obxectos interrelacionados. Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón
comprender os tipos fundamentais de cambio e saber cando teñen lugar, co fin de utilizar
modelos matemáticos axeitados para describilos e predicilos.
A incerteza e os datos. Son un fenómeno central da análise matemática presente en distintos
momentos do proceso de resolución de problemas, no que resultan básicas a presentación e
a interpretación de datos.

b. As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo
físico e á interacción responsable con el dende accións, tanto individuais como colectivas,
orientadas a conservar e mellorar o medio natural, decisivas para protexer e manter a calidade
de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do
pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade
científica e as destrezas tecnolóxicas; estes métodos conducen a adquirir coñecementos,
contrastar ideas e aplicar os descubrimentos ao benestar social.
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As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan cidadáns responsables e respectuosos
para desenvolver xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao
longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de habilitar para identificar,
formular e resolver situacións da vida cotiá -persoal e social-, de forma análoga a como se
actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas.

Os ámbitos que se deben abordar para adquirir as competencias en ciencia e tecnoloxía son:
Sistemas físicos, asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico.
Sistemas biolóxicos, propios dos seres vivos, que están dotados dunha complexidade
orgánica que hai que coñecer para preservalos e evitar a súa deterioración.
Sistemas da Terra e do espazo, dende a perspectiva xeolóxica e cosmogónica.
Sistemas tecnolóxicos, derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos
usos cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas, e ao desenvolvemento de novas
tecnoloxías asociadas ás revolucións industriais, que foron mellorando a situación dos pobos.

Ao complementar os sistemas de referencia enumerados e promover accións transversais a
todos eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,
a formación e práctica nos seguintes dominios:

Investigación científica, como recurso e procedemento para conseguir os coñecementos
científicos e tecnolóxicos logrados ao longo da historia.
Comunicación da ciencia, para transmitir axeitadamente os coñecementos, achados e
procesos.

Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A competencia en conciencia e expresións culturais implica coñecer, comprender, apreciar e
valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións
culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal, e consideralas
como parte da riqueza e o patrimonio dos pobos.

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo que se refire á propia
capacidade estética e creadora, e ao dominio das capacidades relacionadas cos diferentes
códigos artísticos e culturais, para poder usalas como medio de comunicación e expresión
persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por
contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como
doutras comunidades.
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Para o axeitado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar estes
ámbitos:

O coñecemento, o estudo e a comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos como
das principais obras e producións do patrimonio cultural e artístico en distintos períodos
históricos, as súas características e as súas relacións coa sociedade na que se crean, así
como os trazos das obras de arte producidas. Isto conseguirase mediante o contacto coas
obras de arte. Este coñecemento tamén se vincula coa creación da identidade cultural como
cidadán dun país ou membro dun grupo.
A aprendizaxe das técnicas e os recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de
expresión cultural, así como da integración de distintas linguaxes.
O desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias
e emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento).
Así mesmo, tamén se pretende o desenvolvemento da capacidade de percibir, comprender e
enriquecerse coas producións do mundo da arte e da cultura.
A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de cara
á expresión das propias ideas e sentimentos. É dicir, é a capacidade de imaxinar e realizar
producións que supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de
habilidades que permitan reelaborar ideas e sentimentos propios e alleos, e esixe desenvolver
o autocoñecemento e a autoestima, así como a capacidade de resolución de problemas e a
asunción de riscos.
O interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se
producen na sociedade, con un espírito aberto, positivo e solidario.
A promoción da participación na vida e as actividades culturais da sociedade na que se vive,
ao longo de toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia
social.
O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos
necesarios para crear calquera produción artística de calidade, así como habilidades de
cooperación que permitan elaborar traballos colectivos.

Comunicación lingüística

Esta competencia é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais
determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos nun
gran número de modalidades, formatos e soportes. Representa unha vía de coñecemento e
contacto coa diversidade cultural, que implica un factor de enriquecemento para a propia
competencia e que adquire unha particular relevancia no caso das linguas estranxeiras. Polo
tanto, un enfoque intercultural no ensino e a aprendizaxe das linguas supón unha importante
contribución ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística do alumnado.
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Para o axeitado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a análise e a
consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para
iso, débense atender os cinco compoñentes que a constitúen e as dimensións nas que se
concreta:

O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: léxica, gramatical, semántica,
fonolóxica, ortográfica e ortoépica, entendendo esta como a articulación correcta do son a
partir da representación gráfica da lingua.
O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: sociolingüística (vinculada
á produción e recepción adecuadas de mensaxes en diferentes contextos sociais), pragmática
(que inclúe as micro-funcións comunicativas e os esquemas de interacción) e discursiva
(abrangue as macro-funcións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos).
O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do
mundo e a dimensión intercultural.
O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os
problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe, por un lado, destrezas e estratexias
comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación; por outro,
destrezas vinculadas ao tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de
textos electrónicos en diferentes formatos. Así mesmo, tamén forman parte deste compoñente
as estratexias xerais de carácter cognitivo, meta-cognitivo e socio-afectivo que o individuo
utiliza para comunicarse eficazmente e que son fundamentais na aprendizaxe das linguas
estranxeiras.
O compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa articúlase en tres dimensións:
actitude, motivación e trazos da personalidade.

Competencia dixital

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da
información e a comunicación, para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, o
emprego, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, e a inclusión e participación na sociedade.
Esta competencia supón, ademais dunha adecuación aos cambios que introducen as novas
tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un novo conxunto de habilidades,
actitudes e coñecementos necesarios na actualidade para ser apto nun ámbito dixital.
Un axeitado desenvolvemento da competencia dixital implica abordar varios ámbitos:

A información. Supón comprender como se xestiona esta e de qué modo se pon a disposición
dos usuarios, así como coñecer e manexar diferentes motores de busca e bases de datos,
sabendo elixir aqueles que mellor respondan ás propias necesidades informativas.
A análise e a interpretación da información que se obtén, o cotexo e a avaliación do contido
dos medios de comunicación, en función da súa validez, fiabilidade e adecuación entre as
fontes, tanto en liña como fóra de liña.
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A transformación da información en coñecemento, seleccionando apropiadamente diferentes
opcións de almacenamento.
A comunicación. Supón tomar conciencia dos diferentes medios de comunicación dixital e de
varios paquetes de software de comunicación e o seu funcionamento, os seus beneficios e
carencias en función do contexto e dos destinatarios. Ao mesmo tempo, implica saber qué
recursos se poden compartir publicamente e cál é o seu valor. É dicir, trátase de coñecer de
qué xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación poden permitir diferentes formas de
participación e colaboración para crear contidos que xeren un beneficio común. Iso supón
coñecer cuestións éticas como a identidade dixital e as normas de interacción dixital.
A creación de contidos. Implica saber que os contidos dixitais se poden realizar en diversos
formatos (texto, audio, vídeo, imaxes), así como identificar os programas ou aplicacións que
mellor se adaptan ao contido que se desexa crear. Supón tamén unha contribución ao
coñecemento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), tendo en conta as normativas
sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación da información.
A seguridade. Trátase de saber cales son os distintos riscos que se asocian ao uso das
tecnoloxías e os recursos en liña, así como as estratexias actuais para evitalos. Isto supón
identificar comportamentos axeitados no ámbito dixital para protexer a información -propia e
doutras persoas-, así como coñecer os aspectos aditivos das tecnoloxías.
A resolución de problemas. Esta dimensión leva consigo coñecer a composición dos
dispositivos dixitais, as súas potencialidades e as súas limitacións para conseguir metas
persoais, así como saber onde buscar axuda para resolver problemas teóricos e técnicos. Isto
implica unha combinación heteroxénea e ben equilibrada das tecnoloxías dixitais e non dixitais
básicas nesta área de coñecemento.

Aprender a aprender

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se
dá ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais.
Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar e organizar a aprendizaxe, e para
persistir nela. Isto esixe, en primeiro lugar, ter capacidade para motivarse por aprender. Tal
motivación depende de que se xeren curiosidade e necesidade de aprender, de que o
estudante se sinta protagonista do proceso e o resultado da súa aprendizaxe e, finalmente,
de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe que se propuxo e, con iso, se produza nel
unha percepción de eficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas
de aprendizaxe.

En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de
aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para
axustalos aos tempos e as demandas das tarefas e actividades que conducen este. A
competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e
autónoma. Por outra banda, para o axeitado desenvolvemento do sentido da iniciativa e o
espírito emprendedor, resulta necesario abordar estes aspectos:
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O coñecemento que o estudante ten acerca do que sabe e descoñece, do que é capaz de
aprender, do que lle interesa, etc.
O coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe, así como o saber do
contido concreto e das demandas da propia tarefa.
O coñecemento das distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.
Estratexias de planificación nas que se reflicte a meta de aprendizaxe que se persegue, así
como o plan de acción cuxa aplicación se ten prevista para alcanzala.
Estratexias de supervisión, dende as que o estudante vai examinando a adecuación das
accións que está a desenvolver e a aproximación á meta.
Estratexias de avaliación, coas cales se analiza tanto o resultado como o proceso que se levou
a cabo.

A motivación e a confianza son cruciais para adquirir esta competencia. Ambas as dúas se
potencian formulando metas realistas a curto, medio e longo prazo. Se se alcanzan esas
metas, aumentan a percepción de eficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de
aprendizaxe de forma progresiva. As persoas deben ser capaces de apoiarse en experiencias
vitais e de aprendizaxe previas, co fin de usar e aplicar os novos coñecementos e capacidades
noutros contextos, como os da vida privada e profesional, a educación e a formación.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de
transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación na que hai que
intervir ou que se debe resolver, e saber elixir, planificar e xestionar as destrezas, habilidades,
actitudes e coñecementos necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo
previsto.

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral en que se
desenvolven as persoas, e permítelles o desenvolvemento das súas actividades e o
aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe, igualmente, o alicerce doutras
capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos
relacionados.

A adquisición desta competencia é determinante para formar futuros cidadáns
emprendedores; deste modo, contribúese á cultura emprendedora. Neste sentido, a súa
formación debe incluír destrezas e coñecementos relacionados coas oportunidades da
carreira e o mundo do traballo, a educación económica e financeira, o coñecemento da
organización e os procesos empresariais. Igualmente, supón o desenvolvemento de actitudes
que leven consigo un cambio de mentalidade que favoreza a iniciativa emprendedora, e a
capacidade de pensar de forma creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza. Estas
habilidades resultan moi importantes para favorecer o nacemento de emprendedores sociais,
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como os denominados intraemprendedores (emprendedores que traballan dentro de
empresas ou organizacións que non son súas), así como de futuros empresarios.

Para o axeitado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar estes
aspectos:

A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación, autocoñecemento e
autoestima, autonomía e independencia, interese e esforzo, espírito emprendedor, iniciativa e
innovación.
A capacidade proactiva para xestionar proxectos: capacidade de análise; planificación,
organización, xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar
individualmente e de xeito colaborador dentro dun equipo; sentido da responsabilidade;
avaliación e autoavaliación.
A capacidade de asunción e xestión de riscos, e o manexo da incerteza: comprensión e
asunción de riscos; capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza.
As calidades de liderado, de traballo individual e en equipo: capacidade de liderado e
delegación, capacidade para traballar individualmente e en equipo, capacidade de
representación e negociación.
O sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico, sentido da
responsabilidade.

Competencias sociais e cívicas

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os
coñecementos e as actitudes sobre a sociedade -entendida dende diferentes perspectivas, na
súa concepción dinámica, cambiante e complexa-, e para interpretar fenómenos e problemas
sociais en contextos cada vez máis diversificados. Tamén inclúen a capacidade de elaborar
respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como interactuar con outras persoas e
grupos conforme a unhas normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións
democráticas. Ademais, inclúen accións máis próximas e inmediatas respecto ao individuo
como parte dunha implicación cívica e social.

a. A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Esixe entender o modo
no que as persoas se poden procurar un estado óptimo de saúde física e mental, tanto para
elas mesmas coma para as súas familias e o seu ámbito social próximo; tamén implica saber
como un estilo de vida saudable pode contribuír a iso.
b. A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia,
xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís, así como da súa formulación na Constitución
española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e declaracións
internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional,
nacional, europea e internacional. Isto inclúe coñecer os acontecementos contemporáneos,
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así como os feitos máis destacados e as principais tendencias nas historias nacional, europea
e mundial. Engloba, tamén a comprensión dos procesos sociais e culturais de carácter
migratorio que implican a existencia de minorías culturais e sociedades híbridas no mundo
globalizado.

Polo tanto, para o axeitado desenvolvemento destas competencias, é necesario comprender
e entender as experiencias colectivas, a organización e o funcionamento do pasado e o
presente das sociedades, a realidade social do mundo no que se vive, os seus conflitos e as
motivacións destes, os elementos que son comúns e os que son diferentes. Tamén é preciso
coñecer os espazos e territorios en que se desenvolve a vida dos grupos humanos, e os seus
logros e problemas, para comprometerse persoal e colectivamente na súa mellora,
participando, así, de forma activa, eficaz e construtiva na vida social e profesional.
Do mesmo modo, estas competencias incorporan formas de comportamento individual que
capacitan ás persoas para convivir nunha sociedade cada vez máis plural, dinámica,
cambiante e complexa para relacionarse cos demais. Tamén as capacitan para cooperar,
comprometerse e facer fronte a conflitos, así como para tomar perspectiva, desenvolver a
percepción do individuo respecto á súa capacidade para influír no social e elaborar
argumentacións baseadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no lugar do outro, aceptar as
diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas, e a historia persoal e
colectiva dos demais. É dicir, trátase de xuntar o individual e o social, o privado e o público
detrás de solucións construtivas dos conflitos e problemas da sociedade democrática.
OBXECTIVOS XERAIS DA EPVA NA ESO
Polo que respecta aos obxectivos de etapa, a ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos
e nas alumnas capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos
e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía
democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e
como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de
violencia contra a muller.
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo
das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f)

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación,
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,
tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura
e no estudo da literatura.
i)

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

j)

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras
culturas do mundo.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social.
l)

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado
dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas,
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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OBXECTIVOS DA MATERIA
1. Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente a comunicación a través das
imaxes e as formas da súa contorna natural e cultural e ser sensibles ás súas calidades
evocadoras, plásticas, estéticas e funcionales.
2. Apreciar os valores culturais e estéticos, identificando, interpretando e valorando os seus
contidos; entendelos como parte da diversidad cultural, contribuíndo ao seu respecto,
conservación e mellora.
3. Interpretar as relacións da linguaxe visual e plástico con outras linguaxes e buscar o xeito
persoal e expresiva máis adecuada para comunicar os achados obtidos co signo, a cor e o
espazo. A interpretación correcta da comunicación publicitaria ante un consumo
responsable.
4. Desenvolver a creatividade e expresala, preferentemente, coa subjetividad da súa
linguaxe persoal, utilizando os códigos, a terminoloxía e os procedementos da linguaxe
visual e plástica, coa finalidade de enriquecer estéticamente as súas posibilidades de
comunicación.
5. Utilizar a linguaxe plástica para representar emocións e sentimentos, vivencias,
sentimentos e ideas, contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as
persoas.
6. Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación con diversas técnicas
plásticas e visuais nas tecnoloxías da información e a comunicación; valorar o esforzo de
superación que comporta o proceso creativo.
7. Representar corpos e espazos simples mediante o dominio da perspectiva, as proporcións
e a representación das calidades das superficies e o detalle, de maneira que sexan eficaces
para a comunicación.
8. Planificar e reflexionar, de forma individual e cooperativamente, sobre o proceso de
realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefijados e revisar e valorar, ao final de
cada fase, o estado da súa consecución.
9. Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo, adoptando
actitudes de flexibilidad, responsabilidade, solidariedade, interese e tolerancia, superando
inhibicións e prexuizos, e rexeitando discriminacións de características persoais ou sociais.
10. Contribuír activamente ao respecto, a conservación, a divulgación e mellóraa do
patrimonio europeo, español e da Comunidade Galega, como sinais da propia identidade.
11. Coñecer, valorar e gozar do patrimonio artístico e cultural da Comunidade Galega, como
base da propia identidade e idiosincrasia e contribuír activamente á súa defensa,
conservación e desenvolvemento, aceptando a convivencia con valores artísticos propios
doutras culturas que coexisten coa nosa, para facer da diversidade un valor enriquecedor e
integrador.
12. Respectar, apreciar e aprender a interpretar outros xeitos de expresión visual e plástica
distintas da propia e das formas dominantes na contorna, superando estereotipos e
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convencionalismos, e elaborar xuízos ou adquirir criterios persoais que permitan ao alumnado
actuar con iniciativa responsable.
13. Aceptar e participar no respecto e seguimiento dos valores e as normas que regulan o
comportamento nas diferentes situacións que xorden nas relacións humanas e nos procesos
comunicativos, recoñecelos como partícipes dunha formación global e integralos na
expresión de ideasa través de mensaxes visuais.

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE:
A.- Criterio de operatividade: Á hora de organizar e secuenciar os estándares e
contidos relacionados do área para cada curso, decidíuse non seguir estrictamente a división
en bloques (Debuxo Técnico, Expresión Plástica e Comunicación audiovisual) establecida no
decreto que regula a implantación da LOMCE na C.A. de Galicia, senón estructuralos en
unidades didácticas que recollan aspectos de dous ou tres dos bloques citados. Creemos que
ao ser esta unha materia eminentemente práctica, no que a realización de actividades vertebra
o seu desenvolvemento, esta organización resulta máis operativa. Nun mesmo traballo
podemos, por exemplo, estudar e avaliar contidos e estándares propios do bloque de Debuxo
técnico como os polígonos ou as tanxencias, ao mesmo tempo que desenvolvemos outros
propios de Expresión Plástica como o uso da cor ou da luz.
B.- Criterio de organización cíclica: Os conceptos centrais do area repítense en
unidades didácticas dos distintos cursos, procurando, de tódolos xeitos, modifica-lo punto de
vista dende o que se analizan, deixando aqueles enfoques que requiren un maior esforzo de
abstracción mental para os cursos superiores.
C.- Criterio de dificultade: enlazando con esta última idea, tentouse comenzar no
primer ciclo cos conceptos máis básicos e concretos (cor, textura, luz…) e profundizar xa no
segundo ciclo algúns outros que necesitan unha maior capacidade de análise e xuizo crítico
(a imaxe, a publicidade, o feito artístico…), unha maior comprensión espacial (sistemas de
representación…) ou unha maior capacidade para o manexo de instrumentos de precisión e
tecnolóxicos (trazados xeométricos, deseño, novas linguaxes artísticas…).
D.- Criterio de interés: tentouse introducir en tódalas unidades cando menos algún
aspecto que se pode considerar, ou iso creemos, como cercano ós intereses e gustos dos
alumnos (bandas deseñadas, cine, video-clips,…) así como outros nos que pidan darse conta
da utilidade dos aprendizajes da área (deseños, planos, etc…).
Deste xeito, os distintos estándares de aprendizaxe e os respectivos obxectivos,
contidos e competencias clave relacionados, así como a súa concreción en graos mínimos
de consecución, temporalización e instrumentos para a avaliación organizáronse segundo as
seguines táboas
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
A avaliación proponse como individual, continua, formativa e integradora.
Entendemos por avaliación continua a que está inmersa no proceso de ensino - aprendizaxe
do alumnado e ofrécenos información permanente sobre o seu desenvolvemento, detectando
as dificultades no momento que estas se produzan e tomando en consecuencia, as medidas
correctoras que se xulguen necesarias para superalas.
A avaliación integradora valora de forma global as capacidades xerais que se expresan nos
obxectivos xerais da Etapa Secundaria Obrigatoria. Recoméndase que se realicen tres tipos
de avaliación: inicial, continua e sumativa.
1

Inicial: realizarase ao comezo do primeiro ciclo ESO co obxectivo de detectar o grao de
desenvolvemento nos aspectos instrumentais e de dominio dos contidos básicos na Área
de Educación Plástica e Visual.

2

Continua: realízase durante o proceso de ensino-aprendizaxe e o seu obxectivo é valorar
o grao de consecución e o progreso dos alumnos respecto ás aprendizaxes así como as
dificultades que presentan para adaptar as ensinanzas ás súas necesidades.

3

Sumativa: realízanse tres por curso ao final de cada trimestre con datas determinadas
ao principio de cada curso e o seu obxectivo é valorar o grao de consecución dos
contidos.

A cualificación establecerase mediante a atribución de porcentaxes aos tres tipos de contidos:
cognitivos, PROCEDEMENTAIS e ACTITUDINAIS. Os instrumentos prioritarios para a
avaliación do alumno serán a análise dos seus traballos e producións e a observación
sistemática da avaliación continua.
O concibir a materia como esencialmente práctica, daremos especial importancia á hora de
avaliar o alumno aos exercicios realizados, xa que dedicaremos unha porcentaxe importante
do tempo da materia ao traballo en clase. Para que o aproveitamento sexa o axeitado é
necesario que o alumno dispoña do material da materia na clase polo que se terá en conta á
hora da avaliación o número de apercibimentos rexistrados pola falta do material
Realizaranse ademais, probas de contidos conceptuais que farán media cos traballos
prácticos; salvo no caso de cualificacións inferiores a 3 que suporán un suspenso na
avaliación sen acceso a media cos exercicios prácticos.
SECUENCIACION DOS CONTIDOS
1º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2
2º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 3-4
3º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 5-6
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UNIDADE DIDÁCTICA 1: ELEMENTOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS
Obx.

Contidos





b
n
o

  B3.1. Elementos






b
f
n
o

 

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que

 CAA

 B3.2. Construír distintos tipos de  EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas,

 CMC
CT



xeométricos  B3.1. Comprender e empregar
fundamentais: punto, liñas e
os conceptos espaciais do
direccións. Posicións relativas
punto, a liña e o plano.
entre rectas: paralelas, cortantes
e perpendiculares.
B3.2. Manexo da escuadra e
cartabón para o trazado de
paralelas,
perpendiculares e
rectas a 45º.

pasan por cada par de puntos,
usando a regra, e resalta o triángulo
que se forma.

rectas, utilizando a escuadra e o
cartabón, despois de repasar
previamente estes conceptos.

transversais e perpendiculares a
outra dada, que pasen por puntos
definidos, utilizando escuadra e
cartabón con suficiente precisión.

b
n
 o

  B3.3. Circunferencia e círculo. A

 B3.3. Coñecer con fluidez os






b
f
n
o

  B3.4. Manexo do compás. Dividir

 B3.4. Utilizar




b
o

  B3.5. Ángulos. Clasificación de

 B3.5. Comprender o concepto

 EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de

ángulos y posicións relativas.
  B3.6. Trazado de ángulos con
escuadra e cartabón.

de ángulo e bisectriz e a
clasificación de ángulos agudos,
rectos e obtusos.

30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no
cartabón.




circunferencia como lugar
xeométrico básico no plano.

a circunferencia en dous, catro,
seis ou oito partes iguais, usando
o compás. Realizar motivos
decorativos co manexo do
compás.

conceptos de circunferencia,
círculo e arco.

 EPVAB3.3.1.

Constrúe unha
circunferencia lobulada de seis
elementos, utilizando o compás.

o compás,  EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia
realizando exercicios variados
en seis partes iguais, usando o
para familiarizarse con esta
compás, e debuxa coa regra o
ferramenta.
hexágono regular e o triángulo
equilátero que se posibilita.

CD

 CMC
CT

 CSIE
E

  B3.7. Realizar operacións

con  B3.6. Estudar a suma e a resta
ángulos. Medidas angulares.
de ángulos, e comprender a
Transporte de medidas angulares.
forma de medilos.

 EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos

b
o

 

B3.8. Bisectriz dun ángulo. A  B3.7. Estudar o concepto de
bisectriz como lugar xeométrico
bisectriz e o seu proceso de
básico no plano.
construción.

 EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun  CCE
ángulo calquera, con regra e
C




b
o

  B3.10. Mediatriz dun segmento. A





b
f
o

  B3.11. Teorema






b
g
f
o

  B3.12.






b
c
e
f

  B1.12. Materiais e técnicas de




g
n

b
f
 o






mediatriz como lugar xeométrico
básico no plano.

 B3.9. Trazar a mediatriz dun

segmento utilizando compás e
regra, e tamén utilizando regra,
escuadra e cartabón.

positivos ou negativos con regra e
compás.

 CMC
CT

compás.


EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun  CMC
segmento utilizando compás e regra,
CT
e tamén utilizando regra, escuadra e
cartabón.

de Thales.  B3.10. Estudar as aplicacións do  EPVAB3.10.1. Divide un segmento en  CCE
Aplicacións do teorema de Thales
teorema de Thales.
partes iguais, aplicando o teorema
C
para dividir un segmento en
de Thales.
partes iguais e para a escala dun
polígono.

Lugares xeométricos  B3.11. Coñecer lugares
fundamentais.
Circunferencia,
xeométricos e definilos.
mediatriz, bisectriz e mediana.

debuxo e pintura. Técnicas
plásticas: secas, húmidas e
mixtas.



 EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente

ou por escrito, os exemplos máis
comúns de lugares xeométricos
(mediatriz, bisector, circunferencia,
esfera, rectas paralelas, planos
paralelos, etc.).

 CMC
CT

B1.7. Coñecer e aplicar as
 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade  CCL
posibilidades expresivas das
as técnicas gráfico-plásticas
técnicas gráfico-plásticas secas,
coñecidas aplicándoas de forma
húmidas e mixtas: témpera,
axeitada ao obxectivo da actividade.
lapis de grafito e de cor; colaxe.  EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de  CSC
traballo e o seu material en perfecto
orde e estado, e achégao á aula
cando é necesario para a
elaboración das actividades.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que

 CAA

Grao mínimo de consecución


pasan por cada par de puntos,
usando a regra, e resalta o triángulo
que se forma.
 EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas,

transversais e perpendiculares
outra dada, que pasen por puntos
definidos, utilizando escuadra
cartabón con suficiente precisión.

a

 CMCCT 

e

 EPVAB3.3.1.

Constrúe
unha  CD
circunferencia lobulada
de seis
elementos, utilizando o compás.

 EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia



 CMCCT 

en seis partes iguais, usando o
compás, e debuxa coa regra o
hexágono regular e o triángulo
equilátero que se posibilita.
 EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de  CSIEE



30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no
cartabón.
 EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos

segmento utilizando compás
regra, e tamén utilizando regra,
escuadra e cartabón.

 Actividade

1: Deseño  Rúbrica 1
un
laberinto
con
paralelas
e
perpendiculares.

Traza rectas paralelas e
perpendiculares a outra
dada, utilizando escuadra e
cartabón con
mediana
precisión.
Constrúe
unha  Actividade 2: Construo  Rúbrica 2
circunferencia lobulada de
unha fllor lobulada.
seis elementos, ainda con
inexactitudes.
Divide a circunferencia en
seis partes iguais, usando o
compás.

Identifica os ángulos de 90º  Actividade 3: Identifico  Rúbrica 3
na escuadra e no cartabón.
ángulos con cores.
Suma ou
positivos
compás.

 CCEC

Constrúe a bisectriz dun
 Actividade 4: Deseño un  Rúbrica 4.
ángulo calquera, con regra e
motivo
téxtil
compás.
xeométrico.



dun ángulo calquera, con regra e
compás.
 EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun

Instrumentos
para a avaliación

 CMCCT 

positivos ou negativos con regra e
compás.
 EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz

Traza as rectas que pasan
por cada par de puntos,
usando a regra.

Actividades

 CMCCT 

e

resta ángulos
con regra e

Traza a mediatriz
dun
segmento utilizando compás
e regra.

 EPVAB3.10.1. Divide un segmento

en
 CCEC  Divide un segmento
en partes iguais, aplicando o
partes iguais, aplicando o
teorema de Thales.
teorema de Thales.
 EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente  CMCCT  Explica, verbalmente ou por  Actividades 1, 2, 3 e 4.
ou por escrito, os exemplos máis
escrito algúns exemplos de
comúns de lugares xeométricos
lugares xeométricos como
(mediatriz, bisector, circunferencia,
mediatriz, circunferencia e
esfera, rectas paralelas, planos
rectas
paralelas
e
paralelos, etc.).
perpendiculares.
con
propiedade  Actividades 1, 2, 3 e 4.
 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade  CCL
 Utiliza
as
técnicas
gráfico-plásticas
algunha
das
técnicas
coñecidas aplicándoas de forma
gráfico-plásticas requeridas.
axeitada ao obxectivo da actividade.
 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo
 CSC
 Mantén, polo xeral, o seu  Actividades 1, 2, 3 e 4.
de traballo e o seu material en
espazo de traballo e o seu
perfecto orde e estado, e achégao á
material en perfecto orde e
aula cando é necesario para a
estado, e achégao á aula
elaboración das actividades.
cando é necesario para a
elaboración das actividades
case sempre.
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 Rúbricas
e4

1,2,3

 Rúbricas
e4

1,2,3

 Observación
diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: A FORMA XEOMÉTRICA
Obx.
 b
 n
 o






Contidos

Criterios de avaliación

 B3.13.

Triángulos. Clasificación 
dos triángulos en función dos
seus lados e dos seus ángulos.
Propiedade fundamental
dos
triángulos.

b  B3.14. Construción de triángulos.
f
n
o

 B3.13.

Construír triángulos  EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo  CAA
coñecendo tres dos seus
coñecendo dous lados e un ángulo,
datos (lados ou ángulos).
ou dous ángulos e un lado, ou os
seus
tres
lados,
utilizando
correctamente as ferramentas.

 B3.15. Liñas e puntos notables

 b
 f

 B3.16.

 b

 B3.17. Cuadriláteros: clasificación  B3.16. Coñecer os tipos de

 n

 b
 f

e propiedades.
Construción
cuadriláteros.

 n
 b
 f
 n

 b
 f
 n

 B3.14.

n

EPVAB3.14.1.

Determina
o  CSIEE
baricentro, o incentro ou o
circuncentro de calquera triángulo,
construíndo
previamente
as
medianas, as bisectrices ou as
mediatrices correspondentes.
 CMCCT

 EPVAB3.16.1.

Clasifica  CCEC
correctamente calquera cuadrilátero.

cuadriláteros.

de  B3.17.
Executar
as  EPVAB3.17.1. Constrúe calquera  CAA
construcións máis habituais
paralelogramo coñecendo
dous
de paralelogramos.
lados consecutivos e unha diagonal.

 B3.19.

Polígonos.
Polígonos  B3.18. Clasificar os polígonos 
regulares
e
irregulares.
en función dos seus lados,
Clasificación dos polígonos.
recoñecendo os regulares e
os irregulares.

EPVAB3.18.1.

Clasifica  CCEC
correctamente calquera polígono de
tres a cinco lados, diferenciando
claramente se é regular ou irregular.

 B3.20. Construción de polígonos  B3.19. Estudar a

regulares
inscritos
circunferencia.

nunha

 o






Analizar
as 
propiedades de puntos e
rectas característicos dun
triángulo.

Triángulo rectángulo:  B3.15.
Coñecer
as  EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo
características e construción dun.
propiedades xeométricas e
rectángulo coñecendo a hipotenusa
matemáticas dos triángulos
e un cateto.
rectángulos, e aplicalas con
propiedade á
construción
destes.

 B3.18.

C. Clave

B3.12.
Comprender
a  EPVAB3.12.1. Clasifica calquera  CCEC
clasificación dos triángulos en
triángulo, observando os seus lados
función dos seus lados e dos
e os seus ángulos.
seus ángulos.

 b
 f

dos triángulos. Alturas, medianas,
bisectrices e mediatrices
dos
triángulos.

Estándares de aprendizaxe

b  B1.12. Materiais e técnicas de 
c
debuxo e pintura.
Técnicas
e
plásticas: secas, húmidas e
f
mixtas.
g

construción  EPVAB3.19.1.
Constrúe  CMCCT
dos
polígonos regulares
correctamente polígonos regulares
inscritos na circunferencia.
de ata cinco lados, inscritos nunha
circunferencia.

B1.7. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das
técnicas
gráfico-plásticas
secas, húmidas e mixtas:
témpera, lapis de grafito e de
cor; colaxe.

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade

 EPVAB1.7.7. 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.
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 CCL

as
técnicas
gráfico-plásticas
coñecidas aplicándoas de forma
axeitada ao obxectivo da actividade.
 CSC

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 EPVAB3.12.1.

Clasifica calquera  CCEC
triángulo, observando os seus lados
e os seus ángulos.

Grao mínimo de consecución

Actividades

Instrumentos
para a avaliación

 Clasifica

calquera
triángulo,  Actividade 5:  Rúbrica 5.
observando os seus ángulos.
Convirto unha
imaxe
en
triángulos.
rectas
paralelas
e
 EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas,  CMCC  Traza
transversais e perpendiculares a
T
perpendiculares a outra
dada,
outra dada, que pasen por puntos
utilizando escuadra e cartabón con
definidos, utilizando escuadra e
mediana precisión.
cartabón con suficiente precisión.

 EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo

coñecendo dous lados e un ángulo,
ou dous ángulos e un lado, ou os
seus tres lados,
utilizando
correctamente as ferramentas.

 CAA

 Constrúe un triángulo coñecendo os

seus tres lados.

 Actividade

6:  Rúbrica 6.
Invento unha
nova sinal de
perigo.

 EPVAB3.14.1.

Determina
o  CSIEE  Determina o circuncentro de calquera
baricentro, o incentro ou o
triángulo, construíndo previamente as
circuncentro de calquera triángulo,
mediatrices correspondentes.
construíndo
previamente
as
medianas, as bisectrices ou as
mediatrices correspondentes.

 EPVAB3.15.1. Debuxa

un triángulo  CMCC  Debuxa un triángulo rectángulo.
rectángulo coñecendo a hipotenusa
T
e un cateto.

 EPVAB3.16.1.

correctamente
cuadrilátero.

Clasifica  CCEC
calquera

Constrúe calquera  CAA
paralelogramo
coñecendo dous
lados consecutivos
e unha
diagonal.

 Clasifica

correctamente
paralelogramo.

 Actividade

7:  Rúbrica 7.
Collage
con
formas
xeométricas.

calquera

 EPVAB3.17.1.

 Constrúe calquera paralelogramo.

 EPVAB3.18.1.

 Clasifica

Clasifica  CCEC
correctamente calquera polígono de
tres a cinco lados, diferenciando
claramente se é regular ou irregular.

correctamente
calquera  Actividade 8:  Rúbrica 8.
polígono de tres a cinco lados.
Deseño unha
peza
de
cerámica con
formas
Constrúe  CMCC  Constrúe correctamente
triángulos
 EPVAB3.19.1.
poligonais.
correctamente polígonos regulares
equiláteros e cadrados inscritos nunha
T
de ata cinco lados, inscritos nunha
circunferencia.
circunferencia.
 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade

 CCL

 Utiliza con propiedade algunha das

as
técnicas
gráfico-plásticas
coñecidas aplicándoas de forma
axeitada
ao
obxectivo
da
actividade.
 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo
 CSC
de traballo e o seu material en
perfecto orde e estado, e achégao á
aula cando é necesario para a
elaboración das actividades.

técnicas gráfico-plásticas requeridas.

 Mantén,

 Actividades

6, 7 e 8.

polo xeral, o seu espazo de  Actividades
traballo e o seu material en perfecto
6, 7 e 8.
orde e estado, e achégao á aula cando
é necesario para a elaboración das
actividades case sempre.
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5,  Rúbricas
5,6,7,e 8.

5,  Observación
diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 3: ELEMENTOS CONFIGURATIVOS
Elementos geométricos fundamentales
Obx.
 b
 f
 n

Contidos

Criterios de avaliación

 B1.1. Elementos configurativos da 

imaxe: punto, liña e plano.

 B1.2. Aprecio do uso que os/as

artistas fan do punto, a liña e o
plano para aplicalo ás propias
composicións.

 b
 f
 n

 B1.3. O punto como o elemento

máis sinxelo
visual.

 B1.4. Posibilidades gráficas

Experimentar
variacións formais do

elementos orgánicos na paisaxe, nos

obxectos e
en
composicións
artísticas, empregándoos
como
inspiración en creacións gráficoplásticas.

e

 B1.5. Calidades do

plano como
elemento compositivo e como
construtor de volume.

 EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, 
a liña e o plano co concepto de ritmo,
aplicándoos de forma libre
e
espontánea.

CSIEE

 EPVAB1.2.3. Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto e as súas
posibilidades tonais,
aplicando
distintos graos de dureza, distintas
posicións do lapis de grafito ou de cor
(tombado ou vertical) e a presión
exercida
na aplicación,
en
composicións a man
alzada,
estruturadas xeometricamente ou
máis libres e espontáneas.

CCEC

a  B1.9. A cor coma fenómeno físico 
B1.5. Experimentar coas cores 
c
e visual. Mestura aditiva e
primarias e secundarias.
d
mestura substractiva.
n
 B1.10. Círculo cromático. Cores
complementarias.

 a
 c
 d
 n
 o







coas  EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais  CAA
punto, o
mediante a
observación
de

plano e a liña.

expresivas da liña en relación ao
seu trazado, o seu grosor ou a
súa velocidade.






C. Clave

B1.1. Identificar os elementos  EPVAB1.1.1. Identifica e valora a  CCEC
configuradores da imaxe.
importancia do punto, a liña e o
plano, analizando de xeito oral e
escrito imaxes e producións
gráfico plásticas propias e alleas.

 B1.2.

na comunicación

Estándares de aprendizaxe

 B1.6. Elementos de

expresión  B1.3.
Expresar
emocións 
plástica: liña, textura e cor.
utilizando distintos
elementos
configurativos e recursos gráficos:
liña, puntos, cores, texturas,
claroscuros, etc.

b  B1.12. Materiais e técnicas de 
B1.7. Coñecer e aplicar as 
c
debuxo e pintura.
Técnicas
posibilidades expresivas
das
e
plásticas: secas, húmidas e
técnicas gráfico-plásticas secas,
f
mixtas.
húmidas e mixtas: témpera, lapis
g
de grafito e de cor; colaxe.

EPVAB 1.5.1. Experimenta

coas  CSC
cores primarias e secundarias,
estudando a síntese aditiva e
subtractiva
e
as
cores
complementarias.
EPVAB1.3.1. Realiza composicións 
que transmiten emocións
básicas

CCL

(calma, violencia, liberdade, opresión,

alegría, tristura, etc.)
utilizando
diversos recursos gráficos en cada
caso (claroscuro, liñas,
puntos,
texturas, cores, etc.).
EPVAB1.7.1.

Utiliza
con  CCL
propiedade as técnicas gráficoplásticas coñecidas aplicándoas
de forma axeitada ao obxectivo
da actividade.

n
 EPVAB1.7.7.

Mantén o
seu  CSC
espazo de traballo e o seu
material en perfecto orde e
estado, e achégao á aula cando
é necesario para a elaboración
das actividades.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 EPVAB1.1.1. Identifica e

valora a  CCEC
importancia do punto, a liña e o
plano, analizando de xeito oral e
escrito imaxes e producións gráfico
plásticas propias e alleas.

 EPVAB1.5.1.

Experimenta coas  CSC
cores primarias e secundarias,
estudando a síntese aditiva e
subtractiva
e
as
cores
complementarias.

 EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais  CAA
mediante a observación de elementos
orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en
composicións

artísticas,

como inspiración en
plásticas.

Grao mínimo de consecución

como elemento configurador de
imaxes.

a partir das primarias.

 Recoñece exemplos de ritmos

liñais na natureza.

 EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a  CSIEE
liña e o plano co concepto de ritmo,
aplicándoos de forma libre e espontánea.

 Reproduce exemplos de ritmos

 EPVAB1.2.3. Experimenta co valor  CCEC
expresivo da liña e o punto e as súas
posibilidades tonais, aplicando distintos
graos de dureza, distintas posicións do
lapis de grafito ou de cor (tombado ou
vertical) e a presión exercida na
aplicación, en composicións a man
alzada, estruturadas xeometricamente
ou máis libres e espontáneas.

 Utiliza distintos tipos de liñas e

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

 Adecua a dirección, o grosor e o

 EPVAB1.7.1. Utiliza

 Utiliza con propiedade algunha

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

 CSC

9: Aplico  Rúbrica 9.
a técnica puntillista
a un debuxo libre.

 Sabe obter as cores secundarias

empregándoos

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo

Instrumentos
para a avaliación

 Recoñece a importancia do punto  Actividade

creacións gráfico-

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

Actividades

 Actividade

10:  Rúbrica 10.
Reproduzo
mediante puntos e
liñas os nudos e
vetas da madeira.

liñais presentes na natureza.

grosores.

 Actividade

11:  Rúbrica 11.
Coloreo unha imaxe
libre

con liñas de

distintos grosores e
materiais.

movemento das liñas á imaxe
elexida.

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

 Actividades 9, 10 e  Rúbricas 9,

11.

10 e 11.

 Mantén, polo xeral, o seu espazo  Actividades 9, 10 e  Observación

de traballo e o seu material en
perfecto orde e estado, e
achégao á aula cando é
necesario para a elaboración das
actividades case sempre.
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11.

diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 4: ELEMENTOS FORMAIS
Obx.




Contidos

a  B1.7. Composición: elementos.
f  B1.8. O ritmo na composición.
n

Criterios de avaliación
 B1.4. Identificar e aplicar os

conceptos
de
equilibrio,
proporción
e
ritmo en
composicións básicas.

Estándares de aprendizaxe
 EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e

explica oralmente, por escrito e
graficamente,
o
esquema
compositivo básico de obras de
arte e obras propias, atendendo
aos
conceptos de equilibrio,
proporción e ritmo.

C. Clave
 CCL

 EPVAB1.4.2. Realiza composicións  CSIEE

básicas con diferentes técnicas
segundo
as
propostas
establecidas por escrito.

 EPVAB1.4.3.

Realiza  CCEC
composicións modulares
con  CSIEE
diferentes procedementos gráficoplásticos en aplicacións ao deseño
téxtil, ornamental, arquitectónico
ou decorativo.

 EPVAB1.4.4. Representa obxectos

illados e agrupados do natural ou
do
ámbito
inmediato,
proporcionándoos
en relación
coas súas características formais
e en relación co seu ámbito.

 CCEC

b  B1.12. Materiais e técnicas de  B1.7. Coñecer e aplicar as
Utiliza
con  CCL
 EPVAB1.7.1.
c
debuxo
e pintura. Técnicas
posibilidades expresivas das
propiedade as técnicas gráficoe
plásticas:
secas, húmidas e
técnicas gráfico-plásticas secas,
plásticas coñecidas aplicándoas
f
mixtas.
húmidas e mixtas: témpera,
de forma axeitada ao obxectivo da
g
lapis de grafito e de cor; colaxe.
actividade.
 n
 EPVAB1.7.5. Crea co papel
 CSC
recortado formas abstractas e
figurativas compóndoas con fins
ilustrativos,
decorativos
ou
comunicativos.






 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo  CSC

de traballo e o seu material en
perfecto orde e estado, e achégao
á aula cando é necesario para a
elaboración das actividades.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 EPVAB1.4.1. Analiza,

identifica e  CCL
explica oralmente, por escrito e
graficamente,
o
esquema
compositivo básico de obras de arte
e obras propias, atendendo aos
conceptos de equilibrio, proporción e
ritmo.

Grao mínimo de consecución
 Comprende os concepto de

Actividades
 Actividades

equilibrio proporción e ritmo..

 EPVAB1.4.2.

Realiza composicións  CSIEE  Aplica o concepto de equilibrio
básicas con diferentes técnicas
compositivo ás súas obras.
segundo as propostas establecidas
por escrito.

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións

14 e 15.

 Actividade

Colaxe de
planas.

 CCEC  Aplica o concepto de ritmo visual 
modulares
con
diferentes  CSIE
realizando
composicións
procedementos gráfico-plásticos en
E
modulares.
aplicacións ao
deseño téxtil,
ornamental,
arquitectónico
ou
decorativo.

 EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado  CSC

 Realiza colaxes correctamente.

 EPVAB1.4.4. Representa

 Cosegue

formas abstractas e figurativas
compóndoas con fins ilustrativos,
decorativos ou comunicativos.

obxectos  CCEC
illados e agrupados do natural ou do
ámbito inmediato, proporcionándoos
en relación coas súas características
formais e en relación co seu ámbito.

Instrumentos
para a avaliación
12,13,  Rúbricas 12,
13, 14 e 15.

12:  Rúbrica 12.
formas

Actividade 13: creo  Rúbrica 13.
ritmos
visuais
modulando formas
xeométricas.

 Actividades

13.

12 e  Rúbricas
e 13.

12

representar formas  Actividade
14:  Rúbrica 14.
básicas de xeito proporcionado.
debuxo obxectos
do natural.
 Actividade

15:  Rúbrica 15.
debuxo aos meus
compañeiros

 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade  CCL

 Utiliza con propiedade algunha

 Actividades

12,13,  Rúbricas 12,
13, 14 e 15.

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo

 Mantén, polo xeral, o seu espazo

 Actividades

12,13,  Observación
diaria.

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

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

 CSC

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

de traballo e o seu material en
perfecto orde e estado, e
achégao á aula cando é
necesario para a elaboración das
actividades case sempre.
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14 e 15.

14 e 15.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: ELEMENTOS DE EXPRESIÓN

EXPRESIÓN (Luz, volume, cor e texturas)
Obx.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe








a  B1.6. Elementos
de  B1.3. Expresar emocións utilizando
c
expresión plástica: liña,
distintos elementos configurativos
d
textura e cor.
e recursos gráficos: liña, puntos,
n
cores, texturas, claroscuros, etc.
o






a  B1.9. A cor
coma  B1.5. Experimentar coas cores
c
fenómeno físico e visual.
primarias e secundarias.
d
Mestura
aditiva
e
n
mestura substractiva.

B1.10. Círculo cromático.
Cores complementarias.






a  B1.11. Texturas naturais  B1.6. Transcribe texturas táctiles a
c
e artificiais. Capacidade
texturas visuais mediante
as
f
expresiva das texturas.
técnicas de frottage, utilizándoas
o
en composicións abstractas ou
figurativas.



CCEC

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores 

CSC



EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles

 CSIEE

a texturas visuais mediante as técnicas
de
frottage,
utilizándoas
en
composicións abstractas ou figurativas.

b  B1.12.
Materiais
e  B1.7. Coñecer e aplicar as
c
técnicas de debuxo e
posibilidades expresivas
das
e
pintura.
Técnicas
técnicas gráfico-plásticas secas,
f
plásticas:
secas,
húmidas e mixtas: témpera, lapis
g
húmidas e mixtas.
de grafito e de cor; colaxe.
 n







EPVAB1.2.3. Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto e as súas
posibilidades tonais, aplicando distintos
graos de dureza, distintas posicións do
lapis de grafito ou de cor (tombado ou
vertical) e a presión exercida na
aplicación, en composicións a man
alzada, estruturadas xeometricamente
ou máis libres e espontáneas.
primarias e secundarias, estudando a
síntese aditiva e subtractiva e as cores
complementarias.



C. Clave

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as

 CCL

técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.
EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e

de cor, creando o claroscuro en
composicións figurativas e abstractas
mediante a aplicación do lapis de forma
continua en superficies homoxéneas ou
degradadas.

 CSC

 EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas  CCEC

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.
 EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como 

material, manipulándoo, resgando ou
pregando, creando texturas visuais e
táctiles, para crear
composicións,
colaxes
matéricas
e
figuras
tridimensionais.

CAA

 EPVAB1.7.6.

Aproveita
materiais  CSC
reciclados para a elaboración de obras
de forma responsable co medio e
aproveitando as súas calidades gráficoplásticas.

 EPVAB1.7.7. 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.
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 CSC

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe
 EPVAB1.2.3. Experimenta co valor

C.Clave
 CCEC

expresivo da liña e o punto e as súas
posibilidades tonais, aplicando distintos
graos de dureza, distintas posicións do
lapis de grafito ou de cor (tombado ou
vertical) e a presión exercida na
aplicación, en composicións a man
alzada, estruturadas xeometricamente
ou máis libres e espontáneas.

 EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores

primarias e secundarias, estudando a
síntese aditiva e subtractiva e as cores
complementarias.

Grao mínimo de consecución

Actividades

 Consegue suxerir a sensación  Actividade

de volume en formas básicas
aplicando a técnica
do
claroscuro.

16:  Rúbrica 16.
Reproduzo as luces
e as sombras en
formas básicas.

 Actividade

17:  Rúbrica 17.
Reproduzo
as
luces
e
as
sombras
en
formas escultóricas
complexas.

 CSC

 EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles  CSIEE

 Obten as cores secundarias a

 Actividade

18:  Rúbrica 18.
Construo
un
círculo cromático.

 Aplica a técnica do frottage.

 Actividade

partir das primarias.

19:  Rúbrica 19.
Elaboro un relevo
con texturas visuais
e tácteis.

a texturas visuais mediante as técnicas
de
frottage,
utilizándoas
en
composicións abstractas ou figurativas.
 EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como

Instrumentos
para a avaliación

 CAA

material, manipulándoo, resgando ou
pregando, creando texturas visuais e
táctiles, para crear composicións,
colaxes
matéricas
e
figuras
tridimensionais.

 Crea texturas manipulando

o

papel.

 EPVAB1.7.6.

Aproveita
materiais  CSC
reciclados para a elaboración de obras
de forma responsable co medio e
aproveitando as súas calidades gráficoplásticas.

 Atopa as posibilidades de

 EPVAB1.7.3.

 Utiliza

Experimenta
coas  CCEC
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.

reciclaxe artístico de materiais
comúns.

as
naturalidade.

 Actividade

20:  Rúbrica 20.
Convirto
un
obxecto cotiá nun
obxecto artístico.

temperas con  Actividades 19
20.

e  Rúbricas 19
e 20.


 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as

 CCL

 Utiliza con propiedade algunha  Actividades 16, 17,

 Rúbricas 16,

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de

 CSC

 Mantén, polo xeral, o seu

 Observación

técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.

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

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas

espazo de traballo e o seu
material en perfecto orde e
estado, e achégao á aula
cando é necesario para a
elaboración
das actividades
case sempre.
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18, 19 e 20

 Actividades 16, 17,

18, 19 e 20

17, 18, 19 e
20.

diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 6: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Obx.






Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

a  B2.1.
Imaxe e
a  B2.1. Recoñecer os graos de
c
comunicación
visual.
iconicidade en imaxes presentes no
d
Iconicidade. Graos de
ámbito comunicativo.
e
iconicidade.
Imaxe
f
figurativa
e
imaxe
abstracta.

Diferencia
figurativas de abstractas.

C. Clave

 EPVAB2.1.1.

imaxes  CCL

 EPVAB2.1.2.

de  CCL

Recoñece graos
iconicidade nunha serie de imaxes.


 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos

 CD

graos de iconicidade baseándose nun
mesmo tema.




a  B2.2.
c
visual.
f
iconas.




l
o

Comunicación  B2.2. Distinguir e crear tipos de
Símbolos
e
imaxes segundo a súa relación
significante-significado: símbolos e

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.

iconas.

c  B2.3. O cómic: medio de  B2.3. Analizar e realizar cómics
f
expresión. Linguaxe do
aplicando
os
recursos
g
cómic.
adecuadamente.
i
h
 o






 CCL

iconas.
 CD

 EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando  CCL

de

adecuadamente viñetas e lendas,
globos, liñas cinéticas e onomatopeas.

a  B2.4.
Comunicación  B2.4. Diferenciar e analizar os
 EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os
c
visual: características e
elementos que interveñen nun acto de
elementos que interveñen en actos de
e
elementos
que
comunicación.
comunicación visual.
h
interveñen nela.
ñ
 o

 CSC

a  B2.5.
Funcións das  B2.5. Recoñecer as funcións da
d
mensaxes
na
comunicación.
e
comunicación visual e
f
audiovisual.
h
 o

 CCL













b  B1.12.
Materiais
e 
c
técnicas de debuxo e
e
pintura.
Técnicas
f
plásticas:
secas,
g
húmidas e mixtas.
 n






 EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os

elementos que interveñen en actos de
comunicación audiovisual.

 EPVAB2.5.2. Distingue a función

ou  CD
funcións que predominan en mensaxes
visuais e audiovisuais.

B1.7. Coñecer e
aplicar
as 
posibilidades expresivas das técnicas
gráfico-plásticas secas, húmidas e
mixtas: témpera, lapis de grafito e de
cor; colaxe.

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as

técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.

 CCL

 EPVAB1.7.3.

Experimenta
coas  CCE
témperas aplicando a técnica de
C
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.

 EPVAB1.7.7. 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.
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 CSC

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

 EPVAB2.1.1.

Diferencia
figurativas de abstractas.

C.Clave

imaxes  CCL

 EPVAB2.1.2. Recoñece graos de

iconicidade nunha serie de imaxes.

Grao mínimo de consecución

 . Diferencia imaxes

de abstractas.
 CCL





Actividades

Instrumentos
para a
avaliación

figurativas  Actividade 21: convirto  Rúbrica
manchas de cor en
21.
imaxes figurativas.

Recoñece
graos
de
iconicidade nunha serie de
imaxes.


 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos

 CD



graos de iconicidade baseándose nun
mesmo tema.
 EPVAB1.7.3.

Experimenta
coas  CCEC
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.

Crea
imaxes con distintos
graos
de
iconicidade
baseándose nun mesmo tema.

 Utiliza

as
naturalidade.

temperas

con

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de

 CCL



Distingue símbolos de iconas.

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e

 CD



Deseña símbolos e iconas.

iconas.

 Actividade

22: creo  Rúbrica
unha
imaxe
22.
corporativa para o
meu curso.

iconas.
 EPVAB2.3.1.

Deseña un
cómic  CCL
utilizando adecuadamente viñetas e
lendas, globos, liñas cinéticas e
onomatopeas.

 Deseña un cómic utilizando

adecuadamente
globos.

viñetas

 Actividade 23: debuxo

e

unha historia.

 Rúbrica

23.

 EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os

 CCL

 Identifica o emisor e o receptor

 EPVAB2.5.2. Distingue a función ou

 CD

 Recoñece

 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as

 CCL

 Utiliza con propiedade algunha

 Actividades 21, 22, 23

 Rúbricas

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de

 CSC

 Mantén, polo xeral, o seu

 Actividades 21, 22, 23

 Observac

elementos que interveñen en actos de
comunicación audiovisual.

funcións que predominan en mensaxes
visuais e audiovisuais.

técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.

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

nun acto
visual.

de

comunicación

 Actividade

24: busco  Rúbrica
exemplos
de
24.
comunicación visual.

as
funcións
denotativa e connotativa en
mensaxes visuais.

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

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

30

e 24.

e 24.

21, 22,
23 e 24.

ión diaria.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
AVALIACIÓN INICIAL
É moi importante partir do nivel inicial de coñecementos do alumno para poder valorar de forma
correcta o seu progreso ao longo do curso escolar.Para iso, programáronse catro avaliacións en
1ºda ESO . A 1ª avaliación ou avaliación inicial terá lugar a finais de outubro e dos seus resultados
informarase na sesión da avaliacion correspondente.A puntuación obtida nesta avaliación primeira
ou inicial poderá ser ponderada con respecto ao valor das outras tres avaliacións restantes do curso,
ata entrar a formar parte das notas da segunda avaliación, a criterio do profesor.
Isto permitirá aos profesores tomar as medidas grupales ou individuais necesarias para apoiar aos
alumnos na súa aprendizaxe e intentar que progresen superando as dificultades iniciais.
PROCEDEMENTOS DE AVALIACÓN
Se evalúan os obxectivos e contidos e si son alcanzadas as competencias básicas que se terán que
desenvolver ao longo do proceso de formación, ademais da actitude positiva cara á materia e a
predisposición para contribuír ao desenvolvemento satisfactorio das actividades na clase.Terase en
conta a correcta utilización do método razoado, claridade de conceptos, a destreza no trazado e
limpeza e presentación dos exercicios de aplicación dos contidos estudados así como as destrezas
lingüísticas orais e escritas referentes ao vocabulario específico da materia. Estes aspectos, serán
comprobados por medio de todas as láminas, exercicios, tarefas ou actividades (manuais ou dixitais)
realizadas cada avaliación. Ademais, a criterio do profesor, poderase realizar unha proba obxectiva
da parte de trazados xeométricos ou do que estime necesario. Para poder facer media coas
actividades e tarefas da avaliación, o resultado de cada proba obxectiva deberá ser maior que 3
sobre 10 puntos. É estrictamente necesario para superar a materia ao final do curso, presentar todos
os traballos propostos. Si non é así, o alumno poderá obter cualificación negativa. Cada traballo,
lámina ou actividade cualificarase de 1 a 10. Neles poderase penalizar a falta de limpeza, o uso de
materiais ou temas non adecuados, o non seguimiento das instrucións recibidas e a non
puntualidade na entrega dos mesmos. A nota final de actividades e tarefas será o resultado da
media aritmética de todas as cualificacións, que deberá ser maior de 3 puntos sobre 10 para poder
facer media no caso de existencia de probas obxectivas.Para completar o proceso de avaliación,
observarase o traballo diario en clase, caderno, así como a atención que presta ás explicacións e a
motivación que demostra. Terase moi en conta si o alumno leva habitualmente o material necesario
para desenvolver as actividades no aula. En caso contrario, tense previsto contactar cos pais para
pescudar o que sucede. Si a única razón é a falta de interese e esta conduta é reiterativa, repercutirá
negativamente na cualificación final. Estas actitudes serán comunicadas a os país mediante un parte
de incidencias elaborado polo departamento.
No caso de que un alumno non poida realizar un exame ou proba obxectiva na data prevista por
atoparse doente, ou outra causa grave, deberá presentar justificante oficial. Si isto non se producise,
a cualificación do devandito exame sería 0. En caso de presentarse justificante oficial, o profesor, e
non o alumno, establecerá en que data vai a realizarse o exame pendente.
No caso de que un alumno non traia consigo o material necesario para a realización de calquera
examen ou proba non podera realizar o mesmo.
No caso de que un alumno non siga as correspondentes indicacions do profesor, como a repetición
dun exercicio, a presentación de traballos, ou calquera outra indicación relativa para o
desenvolvemento das suas capacidades, será valorada de forma negativa na sua evalucación.

31

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Os instrumentos de avaliación serán: Observación do traballo diario no taller de plástica.Caderno de
clase.Presentación de traballos.· Exercicios, láminas e traballos realizados por métodos
tradicionais.Exercicios, actividades interactivas e aplicacións dixitais no aula de informática.Probas
obxectivas, exames trimestrais, de recuperación, final de xuño e extraordinario de setembro (cando
as haxa)

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE 1º DE ESO
AVALIACIONS PARCIAIS
CONCEPTOS BÁSICOS
-

50% DA CUALIFICACIÓN

EXAMES, CONTROIS E ROBAS OBXETIVAS ORDINARIAS
PREGUNTAS ORAIS
RECEPCIÓN DE TRABALLOS E FICHAS

ACTITUDES
-

20 % DA CUALIFICACIÓN

ATENCIÓN AS EXPLICACIÓNS
PARTICIPACION NA CLASE
PRESENTACIÓN COMPLETA E REPETICIÓN ORDENADA SE FORA NECESARIO DOS
EXERCICIOS
LIMPEZA E COIDADO DO MATERIAL E DO SEU LUGAR DE TRABALLO
PUNTUALIDADE NA ENTREGA DOS SEUS EXERCICIOS
RESPECTO CARA OS SEUS COMPAÑEIROS

PROCEDEMENTOS
-

30% DA CUALIFICACIÓN

EXERCICIOS PRÁCTICOS
TRABALLAR CON ORDE E LIMPEZA
UTILIZAR AS FERRAMENTAS DO DEBUXO AXEITADAMENTE
CREATIVIDADE

RECUPERACIÓNS DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS
POR SER A EDUCACIÓN PLÁSTICAS, VISUAL E AUDIOVISUAL UNHA MATEIRA CON
CONTIDOS PROGRESIVOS, E COMO CONSECUENCIA DA AVALIACIÓN CONTINUA, OS
ALUMNOS RECUPERARAN CADA AVALIACIÓN PARCIAL APROBANDO A SEGUINTE E
PRESENTANDO OS TRABALLOS PRÁCTICOS QUE NON FOSEN ENTREGADOS.
OS ALUMNOS QUE APROBEN A 3º AVALIACIÓN APROBARAN A ASINATURA.
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AVALIACIÓN ORDINARIA
NOTA DA AVALIACIÓN FINAL OBTERASE VALORANDO AS TRES AVALIACIÓNS
PARCIAIS COAS SEGUINTES PROCENTAXES:
1ª AVALIACIÓN 30% DA CUALIFICACIÓN
2ª AVALIACIÓN 30% DA CUALIFICACIÓN
3ª AVALIACION 40% DA CUALIFICACIÓN

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO PARA 1º DA ESO
Farase unha valoración das unidades didácticas realizadas durante o curso. atendendo aos
resultados obtidos polo alumnado deste nivel así como ao aproveitamento Que destas conseguiron
coa intención de seleccionar as máis indicadas para propoñer unha actividade didáctica o máis
apropiada posible tendo moi en conta as dificultades específicas do alumnado e as limitacións
impostas polo tempo dispoñible (máis ou menos 2 horas).
Considerando que a maior parte dos alumnos que non superan a materia durante o curso e se ven
obrigados a recorrer ás probas extraordinarias de setembro, é pola falta de traballo diario a pesar
de todos os recursos didácticos empregados para evitalo, pediránselles ademais as actividades
didácticas máis representativas das realizadas como tarefa de repaso e reforzo no período
vacacional

PROBAS EXTRAORDINARIAS PARA ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE DE 1º DE ESO

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE SETEMBRO DE 1º DE ESO

EXAME

TRABALLOS PRÁCTICOS

60% DA CUALIFICACIÓN

40% DA CUALIFICACIÓN

Atendendo ás formulacións didácticas establecidas para os alumnos deste nivel, crese conveniente
pedir unha serie de exercicios prácticos correspondentes ás unidades didácticas realizadas
durante o curso, que conforman os obxectivos mínimos marcados e, ademais, unha proba
obxectiva final de contidos mínimos.
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Realizaranse dúas entregas de exercicios, co fin de facilitar o traballo ao alumnado:

•PRIMEIRA ENTREGA
UNIDADE 1: A LINGUAXE VISUAL
UNIDADE 2: A LUZ E A CO
UNIDADE 7: FORMAS XEOMÉTRICAS
UNIDADE 8: O DESEÑO

•SEGUNDA ENTREGA
UNIDADE 9: TEXTURAS
UNIDADE 11: A REPRESENTACIÓN DO ESPAZO
UNIDADE 12: O VOLUME
UNIDADE 13: A PUBLICIDADE E O CARTEL

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE PENDENTES DE 1º DE ESO
EXERCICIOS PRÁCTICOS

50% DA CUALIFICACIÓN

EXAME FINAL

50% DA CUALIFICACION

Os alumnos pendentes poderán resolver as súas dúbidas os Mercores de 10:25 a
11:15 horas.
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PROGRAMACIÓN DE 3º ESO
PROGRAMACIÓN DE AULA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA EPV EN 3º ESO
1. Analizar imaxes tendo en conta elementos básicos constitutivos da sintaxis visual.
2. Seleccionar os elementos configurativos de liña e textura e adecualos á descrición analítica da forma.
3. Diferenciar e representar os matices de cor na natureza e na contorna.
4. Representar geométricamente formas naturais e artificiais.
5. Deseñar composicións modulares sobre redes poligonales.
6. Interpretar composicións buscando distintas alternativas na organización da forma.
7. Describir unha forma tridimensional simple mediante a representación das súas vistas fundamentais.
8. Representar a sensación espacial nun plano utilizando como recurso gráfico a perspectiva cónica.
9. Recoñecer distintos soportes e técnicas de expresión gráfico-plásticas.
10. Utilizar adecuadamente as técnicas gráficas segundo as intencións comunicativas.
11. Apreciar e valorar as calidades estéticas do patrimonio artístico e cultural da Comunidade Galega, do
Estado español e doutras culturas distintas da propia.
12. Expresar ideas por medio de mensaxes visuales respectando os valores e as normas das sociedades
democráticas.

SECUENCIACION DOS CONTIDOS
1er TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2
2º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 3-4
3er TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 5-6
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UNIDADE DIDÁCTICA 1: A FORMA XEOMÉTRICA
Obx.

Contidos

Criterios de avaliación

C. Clave

 b
 f
 g

B3.1.

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

 b
 f
 n

B3.2.

CAA

 b
 f

B3.3.

 n

Lugares
xeométricos B3.1.
Coñecer
fundamentais. Circunferencia,
xeométricos e definilos.
mediatriz, bisectriz e mediana.

Estándares de aprendizaxe

Polígonos. Polígonos B3.2. Clasificar os polígonos en  EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente
regulares
e
irregulares. función
dos
seus
lados,
calquera polígono de tres a cinco
Clasificación dos polígonos.
recoñecendo os regulares e os
lados, diferenciando claramente se é
irregulares.
regular ou irregular.

polígonos
lado.

Construción
de B3.3. Estudar a construción de
regulares dado o polígonos regulares coñecendo o
lado.

 b
 f
 g
 n

B3.8.

 a
 d
 f

B2.1.

 a
 n

B2.3. Ilusións ópticas.
B2.4. Leis ou principios da

 EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente

polígonos regulares de ata cinco
lados, coñecendo o lado.

Redes
modulares: B3.8. Estudar os conceptos de
Executa
 EPVAB3.8.1.
cadrada e triangular.
simetrías, xiros e
translacións
aplicando
repeticións,
de simetría, aplicándoos ao
deseño
de
simetrías de módulos.
B3.9. Concepto
xiro e translación aplicado as
composicións con módulos.
composicións modulares.

CMCCT

deseños CD
xiros e

Percepción
visual. B2.1. Identificar os elementos e  EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas CAA
Proceso perceptivo.
factores
que interveñen
no
que se produce unha ilusión óptica
perceptivas proceso
de percepción
de
aplicando
coñecementos
dos
B2.2. Constantes
de forma, tamaño e cor.
imaxes.
procesos perceptivos.

Gestalt.

B2.2. Recoñecer as leis visuais da

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

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica

CSC

 EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas

CCEC

ilusións ópticas segundo as leis da
Gestalt.

baseándose nas leis da Gestalt.
 a
 c
 d
 f
 n

B1.3.

 b
 c
 f
 g

B1.8. Materiais e técnicas de

 n

A
imaxe como B1.3. Debuxar con distintos niveis
representación
da realidade. de iconicidade da imaxe.
Iconicidade na
imaxe gráfica.
Niveis de iconicidade.

B1.4.

O
bosquexo ou
apuntamento como
estudo
previo ao resultado final.

debuxo e
plásticas:
mixtas.

pintura. Técnicas
secas, húmidas e

B1.5. Coñecer e aplicar as

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

 EPVAB1.3.1. Comprende

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

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de

traballo e o seu material en orde e
estado perfectos, e achégao á aula
cando é necesario para a elaboración
das actividades.
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CCL

as
técnicas
gráfico-plásticas
coñecidas
aplicándoas de
forma
axeitada ao obxectivo da actividade.
CSC

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

Grao mínimo de consecución

 EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou


CCL

Explica

 EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas


CAA

Comprende

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica

CSC


Identifica ilusións ópticas.

 EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas

CCEC


Reproduce unha ilusión óptica.

CAA


Clasifica

por escrito os exemplos máis comúns
de lugares
xeométricos
(mediatriz,
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas
paralelas, planos paralelos, etc.).

que se produce unha ilusión óptica
aplicando coñecementos dos procesos
perceptivos.

ilusións ópticas segundo as leis da
Gestalt.

verbalmente
mediatriz, a bisectriz e a
circunferencia.

as causas
ilusións ópticas.

Actividades

Instrumentos
para a
avaliación

a Actividade
1: Rúbrica 1.
reproduzo o
meu
horario utilizando os
utensilios e materiais
do debuxo técnico.
das

baseándose nas leis da Gestalt.
 EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente

calquera polígono de tres a cinco
lados, diferenciando claramente se é
regular ou irregular.
 EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente


CMCCT

polígonos regulares de ata cinco lados,
coñecendo o lado.

aproximación
polígonos
regulares de ata cinco lados,
coñecendo o lado.

 EPVAB3.8.1.

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

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os

correctamente Actividade 2: deseño
Rúbrica 2.
calquera polígono de tres a
unha
xardín
cinco lados.
xeométrico
con
triángulos,
cadriláteros
e /ou
pentágonos.
con
suficiente
Constrúe

CCEC


niveis de iconicidade da imaxe gráfica,
elaborando bosquexos, apuntamentos,
e debuxos esquemáticos, analíticos e
miméticos.

Executa deseños

repeticións

aplicando Actividade 3:
de módulos.
construo unha rede
isométrica.

Elabora

apuntamentos
esquemáticos.

ou

bosquexos, Actividades 2 e 3.
debuxos

Rúbrica 3.

Rúbricas 2

e 3.

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as

CCL


Utiliza con propiedade algunha

Actividades 1, 2 e 3.

Rúbricas 1,

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de

CSC


Mantén, polo xeral, o seu

Actividades 1, 2 e 3.

Observació

técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.

traballo e o seu material en orde e
estado perfectos, e achégao á aula
cando é necesario para a elaboración
das actividades.

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

espazo de traballo e o seu
material en perfecto orde e
estado, e achégao á aula
cando é necesario para a
elaboración das
actividades
case sempre.
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2 e 3..

n diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: AS TANXENCIAS
Obx.
 b
 e
 f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

B3.4. Tanxencias

e
enlaces. B3.4. Comprender
as  EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os 
CMCCT
Propiedades e
consideracións condicións dos centros e as
casos
de
tanxencia
entre
xeométricas das tanxencias.
rectas tanxentes en distintos
circunferencias,
utilizando

 g

casos de tanxencia e enlaces.

adecuadamente as ferramentas.
 EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os

CA


casos
de
tanxencia
entre
circunferencias
e rectas, utilizando
adecuadamente as ferramentas.
 b
 e
 f
 g

B3.5. Tanxencias e enlaces en

 b
 f

B3.6.

 o

curvas
ovoides.

técnicas: óvalos

Propiedades
características das tanxencias en
óvalos e ovoides.

 b
 f
 g
 n

B3.7. Enlaces en curvas técnicas.

 b
 c
 d
 f
 g

B1.1. Proceso creativo. Métodos

Espirais:
propiedades
características.

e

B3.5.

Comprender
a  EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente
construción do óvalo e do
un óvalo regular, coñecendo o diámetro
ovoide básicos, aplicando as
maior.
propiedades das tanxencias
entre circunferencias.

e B3.6. Analizar e estudar as
 EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de
propiedades das tanxencias óvalos e ovoides, segundo os
nos óvalos e nos ovoides.
diámetros coñecidos.
B3.7. Aplicar as condicións

e

creativos aplicados a procesos
de artes plásticas e deseño.

das tanxencias
e enlaces
para
construír espirais de
dous, tres, catro e cinco
centros.
B1.1. Coñecer e aplicar os

métodos creativos
gráficoplásticos
aplicados
a
procesos de artes plásticas e
deseño.

 n

 EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente

idea inicial ata a execución
definitiva.

CMCCT


 EPVAB1.1.1.

Crea
composicións 
CAA
aplicando procesos creativos sinxelos,
mediante
propostas
por escrito,
axustándose aos obxectivos finais.

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos

B1.2. O proceso creativo desde a

CSIEE


espirais de dous, tres, catro e cinco
centros.

creativos para a elaboración de deseño
gráfico, deseños de produto, moda e
as súas múltiples aplicacións.

 b
 d
 f
 g

CMCCT


B1.2.

Crear
composicións  EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía,
gráfico-plásticas persoais e
oralmente e por escrito, o proceso
colectivas.
creativo propio e alleo desde a idea
inicial ata a execución definitiva.

CSIEE


CSIEE


 n
 a
 c
 d
 f
 n

B1.3.

A
imaxe
como B1.3. Debuxar con distintos
 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os
representación da
realidade. niveis de
iconicidade da
niveis de iconicidade da imaxe gráfica,
Iconicidade
na
imaxe gráfica. imaxe.
elaborando bosquexos, apuntamentos,
Niveis de iconicidade.
e debuxos esquemáticos, analíticos e
O
bosquexo
ou
miméticos.
B1.4.
apuntamento como estudo previo
ao resultado final.


CCEC

 b
 c
 f
 g

B1.8. Materiais e técnicas de

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as

CCL


 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de


CSC

 n

debuxo
plásticas:
mixtas.

e pintura.
Técnicas
secas,
húmidas
e

B1.5. Coñecer e aplicar as

posibilidades expresivas das
técnicas
gráfico-plásticas
secas, húmidas e
mixtas.
Témpera e lapis de grafito e
de cor; colaxe.
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técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.

traballo e o seu material en orde e
estado perfectos, e achégao á aula
cando é necesario para a elaboración
das actividades.

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

Grao mínimo de consecución

 EPVAB3.4.1. Resolve correctamente

CMCCT

Resolve

 EPVAB3.4.2. Resolve correctamente

CA

Resolve correctamente os casos

os casos de tanxencia entre
circunferencias,
utilizando
adecuadamente as ferramentas.

os casos de tanxencia entre
circunferencias e rectas, utilizando
adecuadamente as ferramentas.

Crea
composicións CAA
aplicando
procesos
creativos
sinxelos, mediante propostas
por
escrito, axustándose aos obxectivos
finais.

Actividades

correctamente casos Actividade
sinxelos
de tanxencia
entre deseño un
circunferencias.
de
utilizando
tanxencias.
sinxelos
de tanxencia
circunferencias e rectas.

Xustifica por escrito a súa

 EPVAB3.5.1.

Coñece o método de construción

 EPVAB3.6.1. Constrúe varios

tipos CSIEE

de óvalos e ovoides, segundo os
diámetros coñecidos.
 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica

CSIEE

métodos
creativos para
a
elaboración de
deseño gráfico,
deseños de produto, moda e as
súas múltiples aplicacións.

proposta.

Constrúe CMCCT
correctamente espirais de dous,
tres, catro e cinco centros.

Coñece,

cando
menos,
método
de construcción
óvalos e de ovoides.

Construe

corrctamente
espiral de dous centros.

unha Actividade
6: Rúbrica 6.
deseño un logotipo
utilizando
curvas
diversos técnicas.

CSIEE

Xustifica

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega

CCEC

Elabora

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade

CCL

Utiliza con propiedade algunha

as
técnicas
gráfico-plásticas
coñecidas aplicándoas
de forma
axeitada
ao
obxectivo
da
actividade.
 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo

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

un
de

5: Rúbrica 5.
deseño un rato de
ordenador
utilizando óvalos
e
ovoides.

Aplica métodos creativos para a

 EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía,

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

Actividade

dun óvalo.

elaboración dos seus deseños.

 EPVAB3.7.1.

oralmente e por escrito, o proceso
creativo propio e alleo desde a idea
inicial ata a execución definitiva.

4: Rúbrica 4.
frasco
coloña

entre

 EPVAB1.1.1.

Constrúe CMCCT
correctamente un
óvalo regular,
coñecendo o diámetro maior.

Instrumentos
para a avaliación

oralmente os
pasos do seu proceso creativo.

apuntamentos
esquemáticos.

ou

bosquexos, Actividades
debuxos 6 .

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

CSC

Mantén, polo xeral, 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 case sempre.
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Actividades

6.

Actividades

6.

4, 5 e Rúbricas
5 e 6.

4,

4, 5 e Rúbricas
5 e 6.

4,

4, 5 e Observación
diaria.


UNIDADE DIDÁCTICA 3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Obx.

Contidos

 b
 f
 n
 o

B3.10.

 b
 f
 n
 o

B3.11.

 b
 f
 n
 o

B3.12. Axonometría

 a
 c
 d
 f
 n

B1.5. Natureza da cor. Cor luz e

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

Representación B3.9. Comprender o concepto
CMCCT
 EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as 
obxectiva
de
sólidos. de proxección e aplicalo ao
vistas
principais de
volumes
Introdución
aos sistemas de debuxo das vistas de obxectos,
frecuentes,
identificando
as tres
medida
e
sistemas con coñecemento da utilidade
proxeccións dos seus vértices e as
perspectivos. Vistas
diédricas das anotacións,
practicando
súas arestas.
dun sólido.
sobre as tres vistas de obxectos
sinxelos e partindo da análise
das súas vistas principais.
Introdución
ás B3.10. Comprender e practicar o  EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva

CMCCT
axonometrías
eás
súas procedemento da
perspectiva
cabaleira de prismas e cilindros
características.
Axonometría cabaleira aplicada
a volumes
simples, aplicando
correctamente
cabaleira
aplicada a volumes elementais.
coeficientes de redución sinxelos.
sinxelos.
isométrica B3.11. Comprender e practicar
aplicada a volumes sinxelos.
os procesos de construción de
perspectivas
isométricas
volumes sinxelos.

cor pigmento.
B1.6. Temperatura da cor.
B1.7. Simbolismo da cor.

 EPVAB3.11.1.

de

B1.4. Identificar e diferenciar as

propiedades da cor luz e a cor
pigmento.

Realiza
perspectivas 
CCEC
isométricas
de volumes
sinxelos,
utilizando correctamente a escuadra e
o cartabón para o trazado de
paralelas.

 EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da

CSIEE


cor e as súas propiedades
empregando técnicas propias da cor
pigmento e da cor luz, aplicando as
TIC, para expresar sensacións en
composicións sinxelas.
 EPVAB1.4.2.

Representa
con 
CSC
claroscuro a sensación espacial de
composicións volumétricas sinxelas.

 a
 c
 d
 f
 n

B1.3.

A
imaxe
como B1.3. Debuxar con distintos
representación
da realidade. niveis de iconicidade da imaxe.
Iconicidade na imaxe gráfica.
Niveis de iconicidade.
O
bosquexo
ou
B1.4.
apuntamento
como
estudo
previo ao resultado final.

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega


CCEC

 b
 c
 f
 g

B1.8. Materiais e técnicas de

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as


CCL

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e

CCEC


 n

debuxo
plásticas:
mixtas.

e pintura.
Técnicas
secas, húmidas
e

B1.5. Coñecer e aplicar as

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

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

técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.

de cor, creando o claroscuro en
composicións figurativas e abstractas
mediante a aplicación do lapis de
forma
continua en
superficies
homoxéneas ou degradadas.
 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de

traballo e o seu material en orde e
estado perfectos, e achégao á aula
cando é necesario para a elaboración
das actividades.
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CSC


CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

 EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente

C.Clave

CMCCT

as vistas principais de volumes
frecuentes, identificando
as tres
proxeccións dos seus vértices e as
súas arestas.
 EPVAB1.4.1. Realiza modificacións

CSIEE

Debuxa correctamente as vistas

Constrúe
a CMCCT
perspectiva cabaleira de prismas e
cilindros
simples,
aplicando
correctamente
coeficientes
de
redución sinxelos.

 EPVAB1.4.2.

Representa con CSC
claroscuro a sensación espacial de
composicións volumétricas sinxelas.

Actividade

8: deseño 
Rúbrica 8.
unha
estantería
en
perspectiva cabaleira.

a sensación volumetrica.

perspectivas Actividade
9: deseño 
Rúbrica 9.
isométricas de volumes simples.
un
embalaxe
en
perspectiva isométrica.

CCEC

Utiliza os lápices de cor

crear
o
composicións
simples.

para
claroscuro
en
con
volumes

CCEC

Elabora

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade

CCL

Utiliza

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo

CSC

Mantén, polo xeral, o seu

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

da

Utiliza o claroscuro para suxerir

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega

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

7: Debuxo 
Rúbrica 7.
as vistas principais de
obxectos simples.

de prismas simples.

Realiza

e de cor, creando o claroscuro en
composicións
figurativas
e
abstractas mediante a aplicación do
lapis de forma continua en
superficies
homoxéneas
ou
degradadas.

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

Actividade

Construe a perpectiva cabaleira

CCEC

isométricas de volumes sinxelos,
utilizando correctamente a escuadra
e o cartabón para o trazado de
paralelas.

Instrumentos
para a
avaliación

Emprega as técnicas cromáticas

para
a consecución
sensación de volume.

 EPVAB3.10.1.

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito

Actividades

principais de volumes sinxelos.

da cor e as súas propiedades
empregando técnicas propias da cor
pigmento e da cor luz, aplicando as
TIC, para expresar sensacións en
composicións sinxelas.

 EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas

Grao mínimo de consecución

bosquexos, Actividades 7, 8 e 9. .
debuxos

Rúbricas


con propiedade algunha Actividades 7, 8 e 9. .
das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

Rúbricas


apuntamentos
esquemáticos.

ou

espazo de traballo e o seu
material en perfecto orde e
estado, e achégao á aula cando
é necesario para a elaboración
das actividades case sempre.
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Actividades 7, 8 e 9. .

7, 8 e 9.

7, 8 e 9.

Observaci

ón diaria

UNIDADE DIDÁCTICA 4: NOVOS MATERIAIS E TÉCNICAS DE EXPRESIÓN
PLÁSTICA
Obx.
a
c
d
f

Contidos

Criterios de avaliación

B1.5. Natureza da cor. Cor luz e

B1.4. Identificar e diferenciar as

B1.8. Materiais e técnicas de

B1.5. Coñecer e aplicar as

cor pigmento.
B1.6. Temperatura da cor.
B1.7. Simbolismo da cor.

propiedades da cor luz e a cor
pigmento.

n
b
c
f
g
n

debuxo e
plásticas:
mixtas.

pintura. Técnicas
secas, húmidas e

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

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

EPVAB1.4.3.

Realiza composicións 
CSIEE
abstractas con diferentes
técnicas
gráficas para expresar sensacións por
medio do uso da cor.

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as

CCL


técnicas gráfico-plásticas coñecidas
aplicándoas de forma axeitada ao
obxectivo da actividade.
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.

CCEC


EPVAB1.5.3.

Experimenta
coas 
CCEC
témperas aplicando a técnica de
diferentes formas (pinceis, esponxas,
goteos, distintos graos de humidade,
estampaxes,
etc.), valorando
as
posibilidades
expresivassegundo o
grao de opacidade e a creación de
texturas visuais cromáticas.

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como


CAA

EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado


CSIEE

material, manipulándoo, resgando ou
pregando, creando texturas visuais e
táctiles para crear
composicións,
colaxes matéricas
e
figuras
tridimensionais.

formas
abstractas e figurativas
compóndoas
con fins ilustrativos,
decorativos ou comunicativos.

EPVAB1.5.6.

Aproveita
materiais 
CSC
reciclados para a elaboración de
obras de forma responsable co medio
e aproveitando as súas calidades
gráfico-plásticas.

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de

traballo e o seu material en orde e
estado perfectos, e achégao á aula
cando é necesario para a elaboración
das actividades.
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CSC

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 EPVAB1.5.1. Utiliza con

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

 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.

CCEC

 EPVAB1.4.3. Realiza

composicións CSIEE
abstractas condiferentes técnicas
gráficas para expresar sensacións
por medio do uso da cor.
Experimenta
coas CCEC
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.

Grao mínimo de consecución
Utiliza con propiedade algunha

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

Identifica a relación entre a cor

e as sensacións emocionais.

 EPVAB1.5.4. Utiliza o

Crea, cando menos, unha

Aproveita
materiais CSC
reciclados para a elaboración de
obras de forma responsable co
medio e aproveitando as súas
calidades gráfico-plásticas.

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo

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

CSC

 Actividade

10: Rúbrica 10.
reproduzo
unha
forma natural con
lápices de cores.

cor, para crear
superficies
homoxéneas ou degradadas.

Utiliza,

 EPVAB1.5.6.

Instrumentos
para a avaliación

Utiliza o lapis de grafito e de

 EPVAB1.5.3.

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

Actividades

 Actividade

11: Rúbrica 11.
Elaboro
distintas
composicións
abstractas
para
expresar
distintas
emocións.

cando menos, dúas
técnicas distintas de aplicación
de cor coas témperas.

textura
papel.

visual

manipulando

 Actividade

12: Creo Rúbrica 12.
un obxecto artístico
tridimensional,
utilizando
materiais
reciclables.

Achega ao aula algún obxecto

en desuso e convirteo en
obexecto artístico.

Mantén, polo xeral, 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 case sempre.
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 Actividades 10, 11 e

12.

Observacion

diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: A LINGUAXE VISUAL
Obx.

Contidos

e
g
o

B2.5.

a
c
d
f

B2.6.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

Imaxe en movemento: B2.3. Coñecer os fundamentos
Elabora
unha CD
EPVAB2.3.1.
posibilidades expresivas.
da imaxe en movemento e
animación con medios dixitais e/ou
explorar as súas posibilidades analóxicos.
expresivas.

visual.
significado.

Linguaxe visual. Signo B2.4. Identificar significante e
Significante
e significado nun signo visual.

EPVAB2.4.1. Distingue

significante CCL
e significado nun signo visual.

h
a
c
f
h

B2.7.

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

imaxe. B2.5.
Describir, analizar
e EPVAB2.5.1.
Realiza a
lectura CCL
interpretar
unha
imaxe, obxectiva
dunha
imaxe
e distinguindo os seus aspectos identificando,
clasificando
e
denotativo e connotativo.
describindo os seus elementos.

ñ
EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe,

mediante unha lectura subxectiva,
identificando
os elementos de
significación,
narrativos
e as
ferramentas
visuais
utilizadas,
sacando
conclusións
e
interpretando o seu significado.

e
l
n
ñ

B2.9.

Fotografía. A fotografía B2.6.
Analizar e
realizar EPVAB2.6.1.
Identifica CCL
como medio de comunicación.
fotografías
comprendendo
e encadramentos e puntos de vista
aplicando os fundamentos desta.
nunha fotografía.

o

b
c
f
g

CCEC

EPVAB2.6.2.

Realiza fotografías CD
con
distintos encadramentos e
puntos
de
vista, aplicando
diferentes leis compositivas.

B1.8. Materiais e técnicas de

debuxo e
plásticas:
mixtas.

n

pintura. Técnicas
secas, húmidas
e

B1.5. Coñecer e aplicar as

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

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade

CCL

as
técnicas
gráfico-plásticas
coñecidas aplicándoas de
forma
axeitada
ao
obxectivo
da
actividade.
EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo

CSC

de traballo e o seu material en
orde e estado perfectos, e
achégao á aula cando é necesario
para
a
elaboración
das
actividades.
a
c
d
e
h

B2.10.

Linguaxes visual e B2.7. Utilizar de xeito axeitado as EPVAB2.7.1.
Deseña, en equipo, CCL
audiovisual: funcións e códigos.
linguaxes visual
e audiovisual mensaxes visuais
e audiovisuais
con distintas funcións.
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.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe
 EPVAB2.4.1. Distingue significante e

C.Clave
CCL


significado nun signo visual.
Realiza a lectura 
CCL
obxectiva dunha imaxe identificando,
clasificando e describindo os seus
elementos.

Grao mínimo de consecución
Distingue

significante
significado nun signo visual.

 EPVAB2.5.1.

Realiza

 EPVAB2.5.2.

Analiza unha

 EPVAB2.3.1.

Consigue dotar de movemento

Analiza unha imaxe, 
CCEC
mediante unha lectura subxectiva,
identificando os
elementos
de
significación,
narrativos
e as
ferramentas
visuais utilizadas,
sacando conclusións e interpretando
o seu significado.
Elabora
unha 
CD
animación con medios dixitais e/ou
analóxicos.

 EPVAB2.7.1.

Deseña, en equipo, 
CCL
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.

 EPVAB2.6.1.

Identifica 
CCL
encadramentos e puntos de vista
nunha fotografía.

 EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con

distintos encadramentos e puntos de
vista, aplicando diferentes
leis
compositivas.


CD

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

a
dunha imaxe.

Actividades

Instrumentos
para a avaliación

e  Actividade
13: Rúbrica 13.
Analizo
imaxes
visuais e audivisuais.

lectura

obxectiva

imaxe,
unha lectura subxectiva.

mediante

ás imaxes-



 Actividade

14: Rúbrica 14.
un

Elaboro
“flipbook”.

Segue de xeito ordenado as

fases do proceso ( guión técnico,
storyboard, realización, etc.).

Coñece

e
menos,
o
contrapicado.

distingue, cando  Actividade
picado e
o Retrato aos
compañeiros.

15: Rúbrica 15.
meus

Realiza

fotografías
con,
alomenos, tres
encadramentos
distintos.

 EPVAB1.5.1. Utiliza con

Utiliza con propiedade algunha

 Actividades

 EPVAB1.5.7. Mantén

Mantén, polo xeral, o seu espazo

 Actividades 13, 14 e

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

das técnicas gráfico-plásticas
requeridas.

de traballo e o seu material en
perfecto orde e estado, e
achégao á aula cando é
necesario
para
a elaboración
das actividades case sempre.
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15.

15.

13,14 e Rúbricas

Observación

diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 6: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Obx.

Contidos

Criterios de avaliación

a
c
d
e
h

B2.10. Linguaxes visual

a
c
d
e

B2.11.

o

a
c
d
e

e audiovisual: funcións
e códigos.

Estándares de aprendizaxe

B2.7. Utilizar de xeito axeitado as

linguaxes visual e audiovisual con
distintas funcións.

Recursos B2.8. Identificar e recoñecer as
visuais
presentes en linguaxes visuais apreciando os estilos
mensaxes publicitarias
e as tendencias, valorando, e
visuais e audiovisuais.
respectando do patrimonio histórico e
cultural, e gozando del.

B2.12.

principais
visuais
nela.

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

C. Clave

 EPVAB2.7.1.

Deseña, en
equipo, 
CCL
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.

 EPVAB2.8.1. Identifica os recursos


CSC

visuais
presentes
en
mensaxes
publicitarias visuais e audiovisuais.

 EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe

publicitaria utilizando
recursos visuais
como as figuras retóricas.

CCL


o
a
c
d
f
h
i

B2.13.

Cine. O cine B2.10. Apreciar a linguaxe do cine
 EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente

CCEC
como
medio
de analizando obras de xeito crítico,
sobre unha obra de cine, situándoa no
comunicación.
situándoas no seu contexto histórico e
seu contexto e analizando a narrativa
sociocultural, e reflexionando sobre a
cinematográfica
en
relación coa
relación da linguaxe cinematográfica
mensaxe.
coa mensaxe da obra.

e
g
i

B2.14.

Linguaxe B2.11. Comprender os fundamentos da  EPVAB2.11.1.
Elabora documentos 
CD
multimedia
como linguaxe multimedia,
valorar as
multimedia para presentar un tema ou
ferramenta de traballo.
achegas das tecnoloxías dixitais e ser
proxecto,
empregando os recursos
capaz
de elaborar
documentos
dixitais de xeito axeitado.
mediante este.

b
c
e
f
g

B1.12.

Materiais
e B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades
técnicas
de debuxo e expresivas das técnicas gráficopintura.
Técnicas plásticas secas, húmidas e mixtas:
plásticas:
secas, témpera, lapis de grafito e de cor;
húmidas e mixtas.
colaxe.

n
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 EPVAB1.7.7. 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

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente

CCEC


sobre unha obra de cine, situándoa no
seu contexto e analizando a narrativa
cinematográfica
en relación
coa
mensaxe.
Elabora documentos 
CD
multimedia para presentar un tema ou
proxecto,
empregando os recursos
dixitais de xeito axeitado.

visuais
presentes
en
mensaxes
publicitarias visuais e audiovisuais.

 EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe

publicitaria utilizando recursos
como as figuras retóricas.

Elabora unha

Instrumentos
para a avaliación

Actividade

presentación Actividade
Deseño
fotonovela
(Traballo
equipo).

multimedia.

Identifica os recursos visuais

CCL


Deseña

16: 
Rúbrica 16.

presentes
en
publicitarias visuais.

unha

mensaxes

17: 
Rúbrica 17.
unha
dixital
en

Actividade

17: 
Rúbrica 18.
Realizo
un
anuncio (Traballo
en equipo).

mensaxe

publicitaria.

 EPVAB2.7.1.

Deseña, en
equipo, 
CCL
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.

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

Actividades

Analizo un clásico
do cine.


CSC

visuais

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de

Visualiza e comenta unha obra

clásica de cine.

 EPVAB2.11.1.

 EPVAB2.8.1. Identifica os recursos

Grao mínimo de consecución


CSC

Segue de xeito ordenado as

Actividades

16, 17 
Rúbricas 16,
17 e 18.

Mantén, polo xeral, o seu

Actividades

16, 17 
Observación
diaria.

fases do proceso ( guión
técnico, storyboard, realización,
etc.).

espazo de traballo e o seu
material en perfecto orde e
estado, e achégao á aula
cando é necesario para a
elaboración
das
actividades
case sempre.
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e 18.

e 18 .

PROGRAMACIÓN DE 4º ESO
PROGRAMACIÓN DE AULA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA EPVA EN 4º E.S.O
1. Analizar os elementos representativos e simbólicos dunha imaxe.
2. Seleccionar o tipo de liña e textura e adecualo á finalidade expresiva da representación gráfica.
3. Cambiar o significado dunha imaxe por medio da cor.
4. Analizar a estrutura de formas da natureza e determinar eixes, direccións e proporcións.
5. Buscar distintas variables compositivas nun determinado campo visual, tendo en conta os
conceptos de encadre e equilibrio entre todos os elementos constitutivos.
6. Describir gráfica ou plásticamente obxectos tridimensionais e identificar os seus elementos
esenciais.
7. Describir, mediante os distintos sistemas de representación, formas tridimensionales elementais.
8. Realizar un proxecto, seleccionando, entre as distintas linguaxes gráficos, plásticos e visuales, o
máis adecuado ás necesidades de expresión.
9. Saber manexar os distintos materiais e instrumentos adecuados ás diversas técnicas gráficas,
plásticas e visuais.
10. Apreciar e valorar o patrimonio artístico e cultural da Comunidade Galega, do Estado español e
doutras culturas distintas da propia.
11. Expresar ideas por medio de mensaxes visuales respectando os valores e as normas das
sociedades democráticas.

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS
1er TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2
2º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 3-4
3er TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 5-6
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UNIDADE DIDÁCTICA 1: A LINGUAXE VISUAL
Obx.
 a
 c
 d
 e

Contidos

Criterios de avaliación

B1.1. A linguaxe plástica e

visual na
creación
composición artística.

B1.4. Cor como ferramenta

simbólica.

 n

 b
 c
 e
 g
 n

 b
 c
 e
 g
 n

B1.5. Técnicas de expresión

Realizar
composicións EPVAB1.1.1. Realiza composicións 
CCEC
creativas, individuais e en grupo, que
artísticas
seleccionando
e
evidencien
as
capacidades utilizando
os
elementos da
expresivas da linguaxe plástica e
linguaxe plástica e visual.
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.

B1.2.

Realizar obras
plásticas EPVAB1.2.3. Cambia o significado
experimentando e
utilizando dunha imaxe por medio da cor.
diferentes soportes e técnicas, tanto
analóxicas coma dixitais, valorando o
esforzo de superación que supón o
proceso creativo.

B1.3. Elixir os materiais e as técnicas

EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os

gráfico-plásticas.
Experimentación con diversos
materiais.
Interese
pola
B1.6.

máis axeitadas para elaborar unha
composición sobre a base duns
obxectivos
prefixados
e
da
autoavaliación continua
do proceso

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.

de realización.

B1.8. Seguimento do proceso

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

 d
 f
 l

B1.10. Lectura e valoración de

 n

B1.11.

C. Clave

B1.1.

da

 h

 a
 d
 g

Estándares de aprendizaxe

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

materiais máis axeitados para a
realización de proxectos artísticos.

CCEC


CCEC

CSIEE


EPVAB.1.3.2.

Utiliza
con 
CCEC
propiedade os materiais e os
CSIEE

procedementos máis idóneos para
CAA

representar
e
expresarse en 
CD
relación ás linguaxes gráficoplásticas, 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.

B1.4. Realizar proxectos plásticos

que comporten unha organización de
forma cooperativa,
valorando
traballo en equipo coma fonte de
riqueza na creación artística.

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de

o

creación artística e as súas fases,
e aplícao á produción de proxectos
persoais e de grupo.

CSIEE

CCEC


B1.5. Recoñecer en obras de arte a

CSIEE
EPVAB1.5.1. Explica, empregando

utilización de elementos e técnicas de
unha linguaxe axeitada, o proceso
expresión,
apreciar os
estilos de creación dunha obra artística, e
CCEC

artísticos,
valorar o
patrimonio analiza os soportes, os materiais e
artístico e cultural como un medio de
as técnicas
gráfico-plásticas que
comunicación
e
satisfacción constitúen a
imaxe, así como os
individual e
colectiva, e contribuír á seus elementos compositivos.
súa
conservación a través
do
respecto e divulgación das obras de
CSIEE
EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes

arte.

de obras de arte e sitúaas no
período ao que pertencen.
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CCEC


CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 EPVAB1.1.1.

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

 EPVAB1.2.3.

Cambia
o significado 
CCEC
dunha imaxe por medio da cor.

Grao mínimo de consecución
Coñece e reproduce códigos de

expresión xestual.

Entende

e utiliza a
expresiva da cor.

capacidade

Actividades
Actividade

1: 
Rúbrica 1.
creo
un
persoaxe
de
cómic,
atendendo
ás
súas expresións
e
a
súa
indumentaria.

 EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os

CCEC

CSIEE

CAA

CD


Procura e achega o material

Actividade 2:

 EPVAB1.4.1. Entende o proceso de

CSIEE

CCEC


Aplica o proceso de creación

Actividade

Entende e aplica a necesidade de

Actividades 1, 2

materiais e os procedementos máis
idóneos para representar e expresarse
en relación ás linguaxes gráficoplásticas, 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.

creación artística e as súas fases, e
aplícao á produción de proxectos
persoais e de grupo.

 EPVAB1.5.1.

Explica,
empregando 
CSIEE
unha linguaxe axeitada, o proceso de
CCEC

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.

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de

obras de arte e sitúaas no período ao
que pertencen.
 EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os

materiais máis axeitados para a
realización de proxectos artísticos.

idoneo para concretar as súas
ideas creativas.

artística e as súas fases á
produción de proxectos persoais e
de grupo.

realizar bosquexos, apuntamentos
previos, etc.

customizo
obxectos de uso
cotiá.

Rúbrica 2.


3: 
Rúbrica 3.
bosquexo,
deseño, elixo e
elaboro
un
graffiti
cos
meus
compañeiros.

e 3.

Rúbricas 1,2

e 3.

Observación

diaria.

CSIEE

CCEC


Coñece obras e autores de cómic

CCEC


Coñece

CSIEE


Instrumentos
para a avaliación

e de graffiti.

e achega

distintos

materias,
elexindo
os máis
idoneos para cada actividade.
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UNIDADE DIDÁCTICA 2: DESEÑO GRÁFICO E PUBLICITARIO
Obx.
a
c
d
f
h

Contidos
B3. 2. Fases do proceso de

deseño.

l

c
e

B3.5. Campos de aplicación

do deseño.

g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

B3.1.

Percibir e
interpretar EPVAB3.1.2. Observa
e analiza 
CCEC
criticamente as imaxes e as formas
os obxectos do contorno na súa
do seu ámbito cultural, con
vertente
estética,
de
sensibilidade cara ás súas calidades
funcionalidade
e de
utilidade,
plásticas, estéticas e funcionais, e
utilizando a linguaxe visual e
apreciando o proceso de
creación verbal.
artística, en obras propias e alleas, e
distinguir e valorar as súas fases.

B3.2. Identificar os elementos que

forman a estrutura da linguaxe do
deseño.

EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica

obxectos en función da familia

CSIEE

CCEC


ou a rama do deseño.

i
b
e
f
i

B3.7. Compoñentes da imaxe

corporativa:
nome,
cor,
tipografía, logotipo, deseño,
etc.
e
B3.8. Secuenciación
elaboración de
proxectos
creativos adaptados ás áreas
do deseño.
B3.9. Informática ao servizo
dos proxectos de deseño.
dun
B3.10. Planificación
proxecto artístico.

B3.3.

Realizar
composicións EPVAB3.3.2. Coñece e planifica
CSIEE

creativas que
evidencien
as as fases de realización da imaxe
CCEC

calidades técnicas e expresivas da
corporativa dunha empresa.
linguaxe do deseño adaptándoas ás
áreas, e valorando o traballo en
Realiza 
CSIEE
EPVAB3.3.3.
equipo para a creación de ideas
composicións
creativas
e 
CCEC
orixinais.
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.
EPVAB3.3.4. Utiliza as novas

CD

tecnoloxías da información e da
CSIEE

comunicación para levar a cabo

CCEC
os
seus
propios proxectos
artísticos de deseño.

EPVAB3.3.5. Planifica

os pasos 
CSIEE
na
realización de
proxectos 
CCEC
artísticos e respecta o realizado
por compañeiros e compañeiras.

b
c
e
g
n

B1.5. Técnicas de

b
c
e
g

B1.8. Seguimento do proceso

n

expresión B1.3. Elixir os materiais e as técnicas EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os
CCEC

gráfico-plásticas.
máis axeitadas para elaborar unha
materiais máis axeitados para a
Experimentación con diversos
composición sobre a base duns
realización
de
proxectos 
CSIEE
materiais.
obxectivos
prefixados e
da artísticos.
Interese
pola autoavaliación continua do
proceso
B1.6.
investigación sobre materiais,
de realización.
Utiliza
con 
CCEC
EPVAB.1.3.2.
soportes,
técnicas
e
propiedade os materiais e os
CSIEE

ferramentas
con
fins
procedementos
máis idóneos 
CAA
concretos,
así como
a
para representar
e expresarse
utilización das tecnoloxías da
en relación ás linguaxes gráficoCD

información nas
creación
plásticas, mantén o seu espazo
propias.
de traballo e o seu material en
perfecto
estado, e achégao á
B1.7. Iniciativa, creatividade e
aula cando é necesario para a
autoesixencia no proceso de
elaboración das actividades
produción propio.
de
creación:
bosquexo,
proxecto, presentación final e
avaliación (reflexión propia e
avaliación colectiva).

B1.4. Realizar proxectos plásticos

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


CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe
 EPVAB3.1.2. Observa e analiza os

C.Clave
CCEC


obxectos do contorno na súa
vertente estética, de funcionalidade
e de utilidade, utilizando a linguaxe
visual e verbal.
 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica

obxectos en función da familia ou a
rama do deseño
 EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as

fases de realización da imaxe
corporativa dunha empresa

Grao mínimo de consecución

Actividades

Analiza productos do deseño

gráfico, tanto dende o punto de
vista da funcionalidade como da
estética.
CSIEE

CCEC


Crea e coñece os productos e as

CSIEE

CCEC


Elabora bosquexos, apuntamentos,

CSIEE

creativas e funcionais adaptándoas
CCEC

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.

etc para o deseño dun logotipo.

 EPVAB3.3.4. Utiliza

Coñece e utiliza programas de deseño
grafico.

CSIEE

realización de proxectos artísticos e 
CCEC
respecta
o realizado
por
compañeiros e compañeiras.

 EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os

CCEC


materiais máis axeitados para a

CSIEE


realización de proxectos artísticos.

4: Rúbrica 4.
Deseño e
elaboro
un pictograma.

Actividade 5: realizo

Rúbrica 5.

unha imaxe
corporativa par o
meu grupo/
aula/curso.

Elabora

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na

Actividade

finalidades do deseño gráfico.

 EPVAB3.3.3. Realiza composicións

as
novas 
CD
tecnoloxías da información e da
CSIEE

comunicación para levar a cabo os
CCEC

seus propios proxectos artísticos de
deseño.

Instrumentos
para a avaliación

composicións creativas
coidando a exactitude, a orde e a
limpeza.

Consegue

realizar
creativo en grupo.

Coñece

materias,

un

Actividade 6:

traballo

e achega

distintos Actividades 4,5 e 6.

elexindo

os máis

idoneos para cada actividade.

Rúbrica 6.

recreo, en grupo, a
caratula dun disco,
libro, pelicula ou
videoxogo.

Rúbricas 4,5

e 6.

Observación

diaria.
 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
 EPVAB1.4.1. Entende o proceso de

creación artística e as súas fases, e
aplícao á produción de proxectos
persoais e de grupo.

CCEC

CSIEE

CAA

CD


Procura e achega o material

CSIEE

CCEC


Aplica o proceso de creación

idoneo para concretar as súas
ideas creativas.

artística e as súas fases á
produción de proxectos persoais e
de grupo.
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UNIDADE DIDÁCTICA 3: COMPOSICIÓN E FOTOGRAFÍA
Obx.

Contidos

 a

B1.2. Leis da composición.

 d
 g
 n

B1.3.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

B1.2.

Leis da
composición:
movemento, ritmo e liñas de
forza.

Realizarobras
plásticas EPVAB1.2.1. Aplica as leis de
CCEC

experimentando
e
utilizando composición, creando
esquemas
diferentes soportes e técnicas, tanto
de movementos
e
ritmos,
analóxicas coma dixitais, valorando
empregando os materiais e as
o esforzo de superación que supón
técnicas con precisión.
o proceso creativo.
EPVAB1.2.2. Estuda e explica o

CCEC


Tipos
de
planos B4.1. Identificar
oselementos que EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de
cinematográficos.
Análise dos forman a estrutura narrativa e
plano que aparecen en películas
factores expresivos e a súa
expresiva
básicada
linguaxe cinematográficas,
valorando
simboloxía.
audiovisual e multimedia, e describir
seus factores expresivos.
correctamente os pasos necesarios
para a produción dunha mensaxe
audiovisual, e valorando o labor de
equipo.

CD

CSIEE

os 
CCEC

movemento e as liñas de forza
dunha imaxe.

 a
 h
 n
 ñ

 e
 l
 n
 o

B4.1.

B4.4. Criterios estéticos na

elaboración de fotografías.
B4.5. Finalidade expresiva
imaxes fotoxornalísticas.

B4.2. Recoñecer os elementos que

das

integran as linguaxes audiovisuais e
as súas finalidades

EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza

fotografías,
tendo
criterios estéticos.

en

CD

conta 
CSIEE
CCEC


EPVAB4.2.3. Compila imaxes de

prensa e analiza as súas
finalidades.
 b
 c
 e
 g
 n

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.
Iniciativa, creatividade e
B1.7.
autoesixencia
no proceso de

B1.10. Lectura e valoración de

 n

B1.11. Análise de distintas obras

obras artísticas e imaxes en
distintos soportes.

de arte situándoas na época, na
técnica e
no estilo aos que
pertencen.
Valoración do
patrimonio artístico.

CSIEE

CCEC


B1.3. Elixir os materiais e as

CCEC
EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os

técnicas
máisaxeitadas
para materiais máis axeitados para a
elaborar unha composición sobre a
realización de proxectos artísticos. 
CSIEE
base duns obxectivos prefixados e
da
autoavaliacióncontinua
do
proceso de realización.
Utiliza
con 
CCEC
EPVAB.1.3.2.
propiedade
os materiais e
os 
CSIEE
procedementos máis idóneos para 
CAA
representar
e expresarse en
relación ás linguaxes gráficoCD

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.

produción propio.

 d
 f
 l

CD


B1.5. Recoñecer en obras de arte a

utilización de elementos e técnicas
de expresión, apreciar os estilos
artísticos,
valorar o patrimonio
artístico e
culturalcomo un medio
de comunicación
e satisfacción
individual e colectiva, e contribuír á
súa
conservación a través do
respecto e divulgación das obras de
arte.
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EPVAB1.5.1. Explica, empregando

CSIEE

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

EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes

CSIEE


de obras de arte e sitúaas no
período ao que pertencen.

CCEC


CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

Grao mínimo de consecución

 EPVAB1.2.2. Estuda e explica o

CCEC


Comprende as leis básicas da

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de

CD

CSIEE

CCEC


Coñece e identifica os distintos

CCEC


Aplica

movemento e as liñas de forza
dunha imaxe.

plano que aparecen en películas
cinematográficas, valorando os seus
factores expresivos.
 EPVAB1.2.1. Aplica as leis de

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

 EPVAB.4.2.2. Analiza

e
realiza 
CD
fotografías, tendo en conta criterios
CSIEE

estéticos.
CCEC


 EPVAB4.2.3.

Compila imaxes
prensa e analiza as súas
finalidades.

 EPVAB1.3.1.

de 
CD
CSIEE

CCEC


Coñece e elixe

os 
CCEC

materiais máis axeitados para a
realización de proxectos artísticos.

CSIEE


 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


 EPVAB1.5.1.

Explica, empregando 
CSIEE
unha linguaxe axeitada, o proceso
CCEC

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

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de

obras de arte e sitúaas no período
ao que pertencen.

CSIEE

CCEC


Actividades
Actividade 7: analizo

composición.

a composición,
o
xénero, o encadre e
o tipo de plano en
distintos tipos
de
fotografías.

Instrumentos
para a avaliación
Rúbrica 7.


tipos de planos e encadres.

as leis
básicas
de Actividade 8: realizo
Rúbrica 8.

composición nas súas fotografias.
retratos fotográficos
dos
meus
compañeiros.

Consegue mellorar os resultados

estéticos das súas fotografías.

Comprende os obxectivos e a

importancia
periodística.
Coñece

e

da

Actividade

fotografía

achega

distintos

materias,
elexindo
os
idoneos para cada actividade.

máis

Procura e achega o material

idoneo para concretar as súas
ideas creativas.

9: 
Rúbrica 9.
elaboro
un
reportaxe
fotográfico
sobre
algún
tema
de
actualidade.

Actividades 7,8 e 9.

Rúbricas 7,8

e 9.

Observación

diaria.

Entende e aplica a necesidade de

realizar
bosquexos,
apuntamentos previos, etc.

Coñece

importantes
fotografía.
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obras
na

e
autores
historia
da

UNIDADE DIDÁCTICA 4: A LINGUAXE AUDIOVISUAL
Obx.
a
h
n
ñ

e
l
n
o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B4.1.

Tipos
de
planos B4.1. Identificar os elementos
EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de
cinematográficos. Análise
dos que forman a estrutura narrativa
plano que aparecen en películas
factores expresivos e a súa
e expresiva básica da linguaxe
cinematográficas, valorando os seus
simboloxía.
audiovisual e
multimedia, e factores expresivos.
Realización
dun describir correctamente os pasos
B4.2.
necesarios para a
produción EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a
storyboard.
dunha mensaxe audiovisual, e modo de guión para a secuencia
valorando o labor de equipo.
dunha película.

C. Clave
CD
CSIEE
CCEC

CSIEE

B4.3.

Estudo
de
planos, B4.2. Recoñecer os elementos
Ve
películas CD
EPVAB4.2.1.
angulacións e movementos de
que
integran as linguaxes cinematográficas nas que identifica e
CSIEE
cámara no cine
audiovisuais
e
as
súas analiza os planos, as angulacións e
CCEC
finalidades
os
movementos
de
cámara.
B4.5. Finalidade expresiva das
imaxes fotoxornalísticas.

a
e
f
g

B4.6.

Creación dixital
de B4.3.
Realizar
composicións EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais
CD
imaxes.
creativas a partir de códigos
utilizando programas de debuxo por
CSIEE
Deseño dun proxecto utilizados
en cada
linguaxe computador.
B4.7.
CCEC
publicitario.
audiovisual,
amosando interese
Desenvolvemento dun polos avances
tecnolóxicos EPVAB4.3.2.
Proxectaun deseño CD
B4.8.
proxecto persoal.
vinculados a estas linguaxes.
publicitario utilizando
os elementos CSIEE
da linguaxe gráfico-plástica.
CCEC
EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto

persoal seguindo o esquema do

CAA
CD

proceso de creación.

CSIEE
CCEC

a
c
d
f
h
n

B4.9. Análise crítica da linguaxe

publicitaria.

o
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

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.
B1.4.

EPVAB4.4.1.

Analiza elementos CD
publicitarios cunha actitude crítica CSIEE
desde o coñecemento dos elementos CCEC
que os compoñen.

Realizar
proxectos EPVAB1.4.1. Entende o proceso de
plásticos que comporten unha creación artística e as súas fases, e
organización
de
forma aplícao á produción de proxectos
cooperativa, valorando o traballo
persoais e de grupo.
en equipo coma fonte de riqueza
na creación artística.

CSIEE
CCEC

plásticos de forma cooperativa.
d
f
l

B1.10. Lectura e valoración de

n

B1.11.

obras artísticas e imaxes en
distintos soportes.
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

Explica, empregando CSIEE
EPVAB1.5.1.
arte a utilización de elementos e
unha linguaxe axeitada, o proceso de
técnicas de expresión, apreciar creación dunha obra artística, e
CCEC
os estilos artísticos, valorar o analiza os soportes, os materiais e as
patrimonio
artístico e cultural técnicas
gráfico-plásticas
que
como un medio de comunicación
constitúen a imaxe, así como os seus
e
satisfacción individual
e elementos compositivos.
colectiva, e
contribuír á
súa
conservación a
través
do EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de
CSIEE
respecto e divulgación das obras
obras de arte e sitúaas no período ao CCEC
de arte.
que pertencen.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

 EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard

C.Clave

CSIEE

Realiza un

CD
CSIEE

Utiliza programas de edición de

a modo de guión para a secuencia
dunha película.

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais

utilizando programas de debuxo por
computador.

Ve
películas CD
cinematográficas nas que identifica
CSIEE
e analiza os planos, as angulacións
CCEC
e os movementos de cámara.

plano que aparecen en películas
cinematográficas, valorando os seus
factores expresivos.

CD
CSIEE
CCEC

Proxecta
un deseño CD
publicitario utilizando os elementos
CSIEE
da linguaxe gráfico-plástica.
CCEC

video.

Analiza

correctamente
os  Actividade 11: realizo Rúbrica 11.
planos, ángulos e movementos
un remake
dunha
de cámara
dunha
secuencia escea
coñecida de
dunha pelicula.
algún
clásico
cinematográfico.

Reproduze

con exactitude os
tipos de plano dalgunha escea
clásica.

Realiza correctamente un story-

 EPVAB4.4.1.

Recoñece

Analiza
elementos CD
publicitarios
cunha actitude crítica CSIEE
desde
o
coñecemento
dos CCEC
elementos que os compoñen.

board de un spot publicitario.

CSIEE

Aplica o proceso de creación

creación artística e as súas fases, e

CCEC

artística e as súas fases á

persoais e de grupo.
Explica, empregando CSIEE
unha linguaxe axeitada, o proceso
CCEC
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.

obras de arte e sitúaas no período
ao que pertencen.

produción

de

proxectos

persoais e de grupo.

 EPVAB1.5.1.

CSIEE
CCEC

 Actividade 12: Deseño,

gravo
e monto un
anuncio
publicitario
audiovisual.

Rúbrica 12

os
elementos
positivos e negativos (sexismo,
clasismo, etc) da publicidade.

 EPVAB1.4.1. Entende o proceso de

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de

Instrumentos
para a
avaliación

storyboard a modo  Actividade 10: Elaboro Rúbrica 10.
de guión para a secuencia
unha
pequena
dunha película.
animación
co método
do stop-motion.

 EPVAB4.3.2.

aplícao á produción de proxectos

Actividades

CCEC

 EPVAB4.2.1.

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de

Grao mínimo de consecución

Entende e aplica a necesidade

de realizar guións, story-boards,
etc.

Coñece

obras e
autores
importantes
na historia da
cinematografía.
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 Actividades

12.

10, 11 e Rúbricas
10, 11 e 12.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: O DESEÑO INDUSTRIAL
Obx.
 b
 f
 g
 n
 o

 b
 e
 i
 o
 a
 c
 d
 f
 h
 l

 c
 e

Contidos

 i

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

 B2.1. Utensilios

de debuxo B2.1. Analizar a configuración de
 EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de
CAA
técnico: estudo e manexo.
deseños
realizadoscon formas
debuxo descritivo do perceptivo.
CMCCT
xeométricas
planas,
creando
 B2.2. Trazados xeométricos:
cuadriláteros,
polígonos composicións
onde interveñan
regulares e
división da diversos
trazados xeométricos,  EPVAB2.1.2.
Resolve
problemas CAA
circunferencia.
utilizando con precisión e limpeza
sinxelos referidos a cuadriláteros e
os materiais de debuxo técnico.
polígonos utilizando con precisión os
 B2.3. Tanxencias e enlaces.
CMCCT
Aplicación
dos
materiais de debuxo técnico.
 B2.4.
procedementos
de trazado
Resolve
problemas CAA
 EPVAB2.1.3.
de cuadriláteros, polígonos,
básicos de tanxencias e enlaces.
tanxencias e
enlaces no
CMCCT
deseño
de
motivos
xeométricos.
Resolve
e analiza CAA
 EPVAB2.1.4.
problemas de configuración de formas
CMCCT
xeométricas planas e aplícao á
creación de deseños persoais.
 B2.12. Debuxo asistido por

B2.3.

 B3.1. Análise das linguaxes

B3.1.

 B3.5. Campos de aplicación

B3.2. Identificar os elementos que

computador.
Trazado de
pezas
planas
e
tridimensionais sinxelas.

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.

do deseño.

 g
 b
 e
 f

Criterios de avaliación

Utilizar programas
de  EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da
CAA
debuxo
por computador para
información e da comunicación para a
construír trazados xeométricos e
creación
de deseños
xeométricos CMCCT
pezas sinxelas nos sistemas de sinxelos.
representación.
Percibir e interpretar  EPVAB3.1.2. Observa e analiza os
criticamente as imaxes e as
obxectos do contorno na súa vertente
formas do seu ámbito cultural,
estética, de funcionalidade e de
con sensibilidade cara ás súas
utilidade, utilizando a linguaxe visual e
calidades
plásticas,estéticas e verbal.
funcionais, e apreciando
o
proceso de creación artística, en
obras propias e alleas, e distinguir
e valorar as súas fases.
forman a estrutura da linguaxe do
deseño

 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica

obxectos en función da familia ou a

CCEC

CSIEE
CCEC

rama do deseño.

 B3.6.

Deseño
de B3.3.
Realizar composicións  EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de CSIEE
modulares creativas que evidencien
as deseño e
composicións modulares
trazados calidades
técnicas e expresivas utilizando as formas
xeométricas CCEC
da
linguaxe
do
deseño
básicas, estudando a organización do
adaptándoas
ás
áreas,
e plano e do espazo.
Secuenciación e valorando o traballo en equipo
 B3.8.
elaboración de
proxectos para a creación de ideas orixinais.  EPVAB3.3.3. Realiza composicións CSIEE
creativos
adaptados ás
creativas e funcionais adaptándoas ás
áreas do deseño.
áreas do deseño, valorando o traballo
CCEC
organizado
e secuenciado
na
 B3.9. Informática ao servizo
dos proxectos de deseño.
realización de calquera proxecto, así
como a exactitude, a orde e a limpeza
Planificación dun
 B3.10.
nas representacións gráficas.
proxecto artístico.
composicións
utilizando
xeométricos.

 EPVAB3.3.4.

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

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na

realización de proxectos artísticos e
respecta o realizado por compañeiros
e compañeiras.
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CSIEE
CCEC

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe
 EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de

debuxo descritivo do perceptivo.

C.Clave
CAA
CMCCT

Resolve
e analiza CAA
problemas de configuración de formas CMCCT
xeométricas planas e aplícao á
creación de deseños persoais.

Grao mínimo de consecución
Utiliza con corrección as

do

Resolve


 EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de

Deseña elementos modulares


xeométricos simples.

Instrumentos
para a avaliación

 Actividade

técnicas
e materiais
sistema descritivo.

 EPVAB2.1.4.

CSIEE
deseño e
composicións modulares CCEC
utilizando as
formas xeométricas
básicas, estudando a organización do
plano e do espazo.

Actividades

problemas

13: Rúbrica 13.
deseño un
obxecto
de uso
modular
como unha baldosa
ou azulexo.

atendendo á súa repetición e
organización no plano.


 EPVAB2.1.2.

Resolve
problemas CAA
sinxelos referidos a cuadriláteros e
CMCCT
polígonos utilizando con precisión os
materiais de debuxo técnico.

problemas
de  Actividade 14:
de
formas
analizo e reproduzo
algún elemento
xeométrico
decorativo como un
Atopa e analiza a xeometría
mandala ou un

presente
en obxectos
do rosetón.
contorno.

Rúbrica 15.

 EPVAB2.1.3.

Resolve problemas de rectas


 Actividade 15:

Rúbrica 16.

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da

Coñece e


 Actividades 13, 14 e

Rúbricas 13,

 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

Resolve
problemas CAA
básicos de tanxencias e enlaces.
CMCCT
CAA
información e da comunicación para a CMCCT
creación
de deseños xeométricos
sinxelos.

Resolve


configuración
poligonais

tanxentes
a
circunferencias.

dúas

utiliza programas
informáticos de debuxo.

deseño servindome
de tanxencias e
enlaces un circuito
de carreiras.


 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica

obxectos en función da familia ou a
rama do deseño.

CSIEE
CCEC

Realiza composicións CSIEE
creativas e funcionais adaptándoas ás CCEC
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.

Crea e coñece os productos

e as finalidades do deseño
industrial.

 EPVAB3.3.3.

Presenta


 EPVAB3.3.4.

Coñece e


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

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na

realización de proxectos artísticos e
respecta o realizado por compañeiros
e compañeiras.

CSIEE
CCEC

os seus deseños
coidando a exactitude, a orde
e a limpeza.

utiliza programas
informáticos de debuxo.

Realiza


apuntamentos,
información, etc.
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bosquexos,
busca
de

15.

14 e 15.

Observación

diaria.

UNIDADE DIDÁCTICA 6: O DESEÑO DO ESPACIO
Obx.
b
f
g
o

Contidos
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.
Perspectiva
cabaleira.
B2.7.
Posición dos eixes e coeficiente de
redución. Liñas vistas e ocultas.
Rotulaxe. Escalas.
Sistema
axonométrico:
B2.8.
isometría. Posición
dos eixes.
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe.
Escalas.
B2.9. Perspectiva cónica central.
B2.10. Perspectiva cónica oblicua.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 B2.2. Diferenciar e utilizar os

Visualiza
EPVAB2.2.1.
sistemas
de representación tridimensionais definidas
gráfica, recoñecendo
a utilidade súas vistas principais.
do debuxo
de representación
obxectiva no ámbito das artes, a
Debuxaas
arquitectura,
o
deseño e a EPVAB2.2.2.
enxeñaría.
tridimensionais sinxelas.
(alzado, planta e perfil) de figuras

EPVAB2.2.3.

C. Clave
formas  CAA
polas  CMC
CT
vistas  CAA


CMC

CT
Debuxa  CAA

perspectivas

de

formas  CMC
e
CT
seleccionando
o sistema
de
representación máis axeitado.
tridimensionais,

utilizando

EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas

cónicas
elixindo o

adecuado.

B2.11. Análise das posibilidades da

frontais

puntode

e

 CAA

oblicuas,  CMC
vista máis
CT

posición do punto de vista.
b
e
i
o

a
c
d

B2.12.

Debuxo asistido
por  B2.3.
Utilizar programas de EPVAB2.3.1.
Utiliza
as  CAA
computador. Trazado de
pezas debuxo
por computador para tecnoloxías da información e da
 CMC
planas e tridimensionais sinxelas.
construír trazados xeométricos e
comunicación para a creación de
CT
pezas sinxelas nos sistemas
de deseños xeométricos sinxelos.
representación.

f
h

cotiás (arte, deseño, publicidade,
etc.).
B3. 2. Fases do proceso de
deseño.

Percibire
interpretar EPVAB3.1.1.
Coñece
os  CSIE
criticamente as imaxes e as
elementos e as finalidades da
E
formas do seu ámbito cultural,
comunicación visual.
 CCE
con sensibilidade cara ás súas
C
calidades plásticas, estéticas e

l

B3.4.

funcionais,

b
e
f

B3.8. Secuenciación e elaboración

i

B3.1. Análise das linguaxes visuais

Análise
funcionalidade
arquitectónico.

da estética
e
do
feísmo

de proxectos
creativos adaptados
ás áreas do deseño.
B3.9. Informática ao servizo dos
proxectos de deseño.
B3.10. Planificación dun proxecto
artístico.

 B3.1.

e apreciando

o EPVAB3.1.2. Observa e analiza  CCE
os obxectos do contorno na súa
C
obras propias e alleas, e distinguir
vertente
estética,
de
funcionalidade
e de utilidade,
e valorar as súas fases.
utilizando a linguaxe visual e
verbal.
proceso de creación artística, en

 B3.3.

Realizar
composicións EPVAB3.3.3.
Realiza  CSIE
creativas
que evidencien as composicións
creativas
e
E
calidades técnicas e expresivas funcionais adaptándoas ás áreas
da
linguaxe do
deseño do deseño, valorando o traballo  CCE
adaptándoas ás
áreas,
e organizado
e secuenciado na
C
valorando o traballo en equipo
realización de calquera proxecto,
para a creación de ideas orixinais.
así como a exactitude, a orde e a
limpeza
nas
representacións
gráficas.
EPVAB3.3.4.

Utiliza as novas  CD
tecnoloxías da información e da
 CSIE
comunicación para levar a cabo
E
os
seus
propios proxectos  CCE
artísticos de deseño.
C

EPVAB3.3.5. Planifica

os pasos  CSIE
na
realización de proxectos
E
artísticos e respecta o realizado
 CCE
por compañeiros e compañeiras.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

 EPVAB2.2.1.

tridimensionais
vistas principais.

Visualiza
definidas

C.Clave

formas CAA
polas súas CMCCT

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado,

Grao mínimo de consecución

Visualiza

definidos
principais.

Debuxa

 EPVAB2.2.3. Debuxa

perspectivas de CAA
formas
tridimensionais, utilizando
e CMCCT
seleccionando
o sistema
de
representación máis axeitado.

Debuxa

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da

Utiliza

 EPVAB2.2.4.

Realiza perspectivas cónicas

 EPVAB3.3.3.

Presenta

de

CAA
información e da comunicación para a
CMCCT
creación de deseños
xeométricos
sinxelos.

Realiza
perspectivas CAA
cónicas frontais e oblicuas, elixindo o
CMCCT
punto de vista máis adecuado.

Realiza
composicións CSIEE
creativas e funcionais adaptándoas ás
CCEC
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.

correctamente as
vistas principais
de volumes
sinxelos.

e coñece
algún
programa de debuxo en 3D
para a creación de deseños
xeométricos sinxelos.

frontais.

Analiza

 EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e

CSIEE

Coñece

CCEC

 EPVAB3.3.4.

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

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na

realización de proxectos artísticos e
respecta o realizado por compañeiros e
compañeiras.

CSIEE
CCEC

Actividade

18: 
Rúbrica 18.
deseño
un interior
(habitación)
en
perspectiva cónica.

os seus deseños
coidando a exactitude, a orde
e a limpeza.

CCEC

as finalidades da comunicación visual.

perspectivas Actividade
17: 
Rúbrica 17.
de volumes deseño un robot en
perspectiva
cabaleira.

axonometricas
sinxelos.

 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.

Instrumentos
para a
avaliación

volumes
simples Actividade
16: 
Rúbrica 16.
polas súas vistas Debuxo
as vistas
principais
de
obxectos simples.

CAA
figuras CMCCT

planta
e
perfil)
tridimensionais sinxelas.

Actividades

funcionalmente
do contorno.

principais
do espacio.

estética
e Actividades 16, 17 e
os obxectos 18.. .

os
elementos
da representación

Coñece

e utiliza programas
informáticos de debuxo.

Realiza

apuntamentos,
información, etc.
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bosquexos,
busca
de

Rúbricas


16, 17 e 18.

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE 3º E 4º DA ESO
AVALIACIONS PARCIAIS
CONCEPTOS BÁSICOS
-

50% DA CUALIFICACIÓN

EXAMES, CONTROIS E ROBAS OBXETIVAS ORDINARIAS
PREGUNTAS ORAIS
RECEPCIÓN DE TRABALLOS E FICHAS

ACTITUDES
-

20 % DA CUALIFICACIÓN

ATENCIÓN AS EXPLICACIÓNS
PARTICIPACION NA CLASE
PRESENTACIÓN COMPLETA E REPETICIÓN ORDENADA SE FORA NECESARIO DOS
EXERCICIOS
LIMPEZA E COIDADO DO MATERIAL E DO SEU LUGAR DE TRABALLO
PUNTUALIDADE NA ENTREGA DOS SEUS EXERCICIOS
RESPECTO CARA OS SEUS COMPAÑEIROS

PROCEDEMENTOS
-

30% DA CUALIFICACIÓN

EXERCICIOS PRÁCTICOS
TRABALLAR CON ORDE E LIMPEZA
UTILIZAR AS FERRAMENTAS DO DEBUXO AXEITADAMENTE
CREATIVIDADE

RECUPERACIÓNS DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS
POR SER A EDUCACIÓN PLÁSTICAS, VISUAL E AUDIOVISUAL UNHA MATEIRA CON
CONTIDOS PROGRESIVOS, E COMO CONSECUENCIA DA AVALIACIÓN CONTINUA, OS
ALUMNOS RECUPERARAN CADA AVALIACIÓN PARCIAL APROBANDO A SEGUINTE E
PRESENTANDO OS TRABALLOS PRÁCTICOS QUE NON FOSEN ENTREGADOS.
OS ALUMNOS QUE APROBEN A 3º AVALIACIÓN APROBARAN A ASINATURA.

AVALIACIÓN ORDINARIA
NOTA DA AVALIACIÓN FINAL OBTERASE VALORANDO AS TRES AVALIACIÓNS
PARCIAIS COAS SEGUINTES PROCENTAXES:
1ª AVALIACIÓN 30% DA CUALIFICACIÓN
2ª AVALIACIÓN 30% DA CUALIFICACIÓN
3ª AVALIACION 40% DA CUALIFICACIÓN
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PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO PARA 3º E 4º DE ESO
Farase unha valoración das unidades didácticas realizadas durante o curso, atendendo aos
resultados obtidos polo alumnado deste nivel así como ao aproveitamento que destas conseguiron,
coa intención de seleccionar os exercicios máis indicados para poñer unha proba escrita o máis
apropiada posible tendo moi en conte as dificultades específicas do alumnado e as limitacións
impostas polo tempo dispoñible (máis ou menos 2 horas).
Considerando que a maior parte dos alumnos que non superan a materia durarante o curso e vense
obrigados a recorrer ás probas extraordinarias de setembro, é pola falta de traballo diario a pesar
de todos os recursos didácticos empregados para evitalo, pediránselles ademais as actividades
didácticas máis representativas das realizadas como tarefa de repaso e reforzo no período
vacacional.

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE SETEMBRO DE 3º E 4º DA ESO

EXAME

80% DA CUALIFICACIÓN

TRABALLOS PRÁCTICOS

20% DA CUALIFICACIÓN

PROBAS PARA ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE 3° DA ESO
Realizaranse dúas probas parciais coa selección das actividades máis representativas e as que
mellor reflictan os obxectivos mínimos xerais das distintas unidades didácticas abordadas. Cada
parcial suporá a metade dos contidos didácticos do total da materia en cada curso. Para superar
esta convocatoria extraordinaria será necesario como mínimo, aprobar os dous parciais.Farase
ademais, un exame final en maio de todolos contidos para aqueles alumnos que non superen
calquera das probas parciais.
Co obxectivo de facer un maior seguimento o alumnado na recuperación da materia pendente,
entregaranse periódicamente unha serie de exercicios prácticos de repaso para a preparación
das distintas probas.
Os alumnos pendentes poderán resolver as súas dúbidas os MÉRCORES de 10:25 a 11:15 horas.

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE PENDENTES DE 3º DA ESO
1º PARCIAL

40% DA CUALIFICACIÓN

2º PARCIAL

40% DA CUALIFICACIÓN

CARPETA DE EXERCICIOS

20% DA CUALIFICACIÓN

EXAME FINAL

80% DA CUALIFICACIÓN

CARPETA DE EXERCICIOS

20% DA CUALIFICACIÓN
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Os principios e técnicas de avaliación tamén son congruentes cos determinados no currículo oficial
e na normativa específica sobre avaliación. As actividades de avaliación das aprendizaxes non serán
diferentes ás actividades de aprendizaxe e abordarán tanto o dominio da diversidade de
procedementos, á que antes faciamos alusión, como a adquisición dos conceptos e o
desenvolvemento das actitudes. Este seguimento das aprendizaxes dos alumnos deberá servir
como punto de referencia á nosa actuación pedagóxica, que se irá adaptando aos logros e aos
problemas detectados. O seguimento tamén deberá proporcionar ao alumno información sobre o
seu proceso de aprendizaxe e permitirá a súa participación neste a través de actividades de auto
avaliación e a coavaliación.
O sistema de avaliación continua presenta, como unha das súas principais vantaxes, a posibilidade
de poñer atención nas diferenzas que os alumnos van mostrando nas actividades que aplican e
concretan os conceptos, procedementos e actitudes seleccionados. Iso permite perfilar tanto
actividades de apoio aos alumnos que mostren algunha dificultade, como de desenvolvemento para
aqueles que mostren un maior interese e/ou capacidade.
A atención á diversidade queda tamén patente na selección de obxectivos e contidos que
propuxemos para o cuarto curso da etapa, curso no cal a área deixa de ser común e pasa a formar
parte do espazo de optatividade.
Queremos recordar, por último, que as nosas actividades de ensino non só deben ser respectuosas
coas diferenzas individuais (esixindo aos alumnos que mostren nos seus comportamentos esas
mesmas actitudes), senón que debemos fomentar o desenvolvemento dalgunhas diferenzas, as que
se consideran enriquecedoras. Dende a área de educación Plástica e Visual habemos de cooperar
ao establecemento nos centros e nas aulas dun clima no que a libre expresión e as capacidades
creativas atopen un verdadeiro impulso.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
Realizarase este tipo de adaptación a todo o alumnado con necesidades educativas especiais.
Alumnos de integración
Obxectivos
1. Expresar mensaxes tanto orais como escritos con corrección gramatical e ortográfica
2. Distinguir as ideas principais das secundarias nun texto sinxelo
3. Enunciar hipótese sobre imaxes, situacións de interpretación sinxela
4. Realizar actividades de forma racional, ordenada e sistemática
5. Desenvolver hábitos de estudo
6. Adquirir un nivel de autonomía mínimo que permita asumir responsabilidades e tomar decisións
7. Desenvolver hábitos de vida para a conservación e mantemento do estado de saúde corporal e
mental acorde co seu desenvolvemento
8. Utilizar con orde e limpeza o caderno do alumno e o resto de actividades.
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Contidos
Partiremos dos contidos mínimos e os adaptaremos a cada alumno, simplificándoos ou prescindindo
dalgúns deles segundo as características de cada caso concreto. Si é necesario faranse adaptacións
de nivel curricular.
Criterios de avaliación
Prestar a atención e o interese adecuados no trabajo de clase.
Traballar sistemáticamente e mostrar boa disposición .
Realizar as actividades propostas con utilización do material necesario con orde e limpeza.
Realizar unha ficha de avaliación referente aos contenidos adecuados.
Manter unha actitude de respecto cara ao resto dos alumnos e o profesor.
Coidar o material de clase e o persoal

MEDIDAS PARA ESTIMULAR O INTERESE E O HÁBITO DA LECTURA E A
CAPACIDADE DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.
Vemos necesario incidir no desenvolvemento do hábito da lectura. Neste sentido, ademais de
explicar os contidos de cada tema en clase, lese cada un deles, posto que aparecen desenvolvidos
no libro de texto. Deste xeito os alumnos coñecen o libro, saben onde buscar cando teñen algunha
dúbida, e ademais practican a lectura en voz alta e en público.
Son moitas as situacións que podemos utilizar para conseguir o obxectivo dunha expresión correcta
dos alumnos, a continuación enumeramos algunhas destas situacións que se fomentarán na maioría
das unidades didácticas na materia de Educación Plástica e Visual:
123456-

Buscar palabras e representar gráficamente o que expresan.
Ilustrar un texto
Realizar un dicionario de palabras crave usadas na asignatura.
Realizar biografías de autores, redactar un resumo dela e expoñelo aos compañeiros.
Desenvolver por escrito o resumo de cada unidade do temario.
Lectura en voz alta dunha parte dun tema por parte dos alumnos, etc.

PLAN DE ACTUACIÓN TIC
Iniciarase ao alumnado na procura de información a través de Internet tanto en clase como en casa.
(todos os cursos). Autoevaluacións de cada unidade (1ºe 3º).
Mostraranse programas informáticos, e se fomentará o seu uso na realización dunha actividade
como exercicio ampliación en cada unidade . (1º,3º e 4º ESO)
Utilizarase o proyector de video e ordenador para á explicación da teoría en Bachillerato.
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Utilizarase o proyector de video e ordenador par á explicación da teoría na ESO.
Utilizarase internet para mostrar imaxes e animacións no aula.
Os alumnos realizarán presentacións informáticas de certos traballos, así como grabacions usando
cámaras, móbiles, etc
CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN ANUAL DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Avaliación da programación didáctica
1
2
1. A programación didáctica foron elaboradas de forma
coordinada dentro do equipo de ciclo e coidouse a relación
entre os distintos elementos que a compoñen (obxectivos,
contidos, metodoloxía, avaliación e atención á diversidad).
2. A programación didáctica concretan e completan fielmente as
decisións tomadas na concreción do currículo dentro do noso
proxecto educativo de centro.
3. Os criterios de avaliación da programación didáctica cumpren
a función de "medir" si alcanzáronse os obxectivos previstos a
través dos contidos propostos secuencialmente.
4. A programación didáctica axuda a desenvolver os principios
metodológicos definidos nesta etapa educativa, especialmente
o "aprender a aprender" en consonancia coas características
dos alumnos da etapa
5. As actividades programadas manteñen coherencia coas
decisións metodológicas o currículo oficial vigente
6. A programación didáctica prevé os recursos (humanos e
materiais) necesarios para desenvolvelas adecuadamente.
7. A programación didáctica prevé os espazos e tempos de
duración das actividades previstas.
8. A programación didáctica inclúen as canles de colaboración
familia/centro docente (entrevistas en tutoría, boletín
informativos trimestral, reunións colectivas...).
9. Se ha programado, desarrollado y evaluado conveniente
las salidas y visitas al entorno en relación con los objetivos
previstos (actividades complementarias).
10. Desenvolvéronse os elementos comúns incluídos na
programación didáctica (educación en valores, TIC,
aproximación á lectoescritura).
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3

11. A programación de medidas de atención á diversidad é
adecuada ás necesidades específicas de apoio educativo
dos nosos alumnos
12. Utilizáronse as estratexias de avaliación decididas na
concreción do currículo dentro da avaliación continua da
programación didáctica

1 - VALORACIÓN
Puntuarase numéricamente ente 1 e 4, sendo:
1. Nunca, non, insatisfactoriamente
2. Ás veces, puntualmente.
3. Case sempre, frecuentemente
4. Sempre, si, satisfactoriamente.

2 - OBSERVACIÓNS Á NOTA NUMÉRICA
3 - PROPOSTAS DE MELLORA (para a seguinte programación didáctica).

AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE

É fundamental unha adecuada avaliación do proceso de ensino cuxos resultados permitan orientar
aprácticadocente.
Se enfocará desde dous puntos, a avaliación por parte do alumno, e a autoevaluación que realiza
o profesor.
Para evaluar a práctica docente proponse un cuestionario que se repartirá entre o grupo de
alumnos ao finalizar algunhas das unidades didácticas programadas (non necesariamente en
todas) ao longo do curso. Este cuestionario pode ser:

1.-¿Que partes da unidade didáctica supuxéronche maior esforzo ou dificultade ?
1. 2.-¿ Sentíchesche incapaz de resolver algunha actividade ?
2.
3. 3.-¿ Explicou o profesor as dúbidas que lle suscitabas de forma clara e concisa ?
4. 4.-¿ Crees que fosen necesarias máis actividades de reforzo ou de ampliación ?
5. 5.-¿ Crees que o profesor debería dedicar máis tempo a algunha actividade concreta ?

68

6. 6.-¿ Consideras adecuado o nivel das actividades propostas?. Razoa a resposta, indicando
aquela/s ás que che refiras
Cuestionario de autoevaluación da práctica docente
Participación
avaliación

do

alumno

no

proceso

de

1. Fomento a participación dos alumnos nos
procesos de autoevaluación.

2. Informo aos alumnos dos
procedementos de avaliación

3.

Informo

aos

alumnos

dos

criterios

criterios

e

de

cualificación.

4. Realizo actividades que permiten que os
alumnos valoren os seus propios progresos e
analicen os seus problemas ou dificultades nas
aprendizaxes.

5. Teño como obxectivo que o alumno sexa
consciente
escolares.

dos

seus

éxitos

e

progresos

6. Comento con cada alumno os seus
problemas

ou

dificultades

nas

aprendizaxes e procuro que os alumnos
sexan os primeiros en darse conta dos
fallos cometidos.
7. Cando corrixo os exercicios e traballos dos
alumnos, móstrolles os acertos e os erros e as
posibles causas.
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1

2

3

4

5

PROGRAMACIÓN DE BACHARELATO
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INTRODUCIÓN
A sociedade industrializada na que vivimos necesita valerse de medios de expresión diferentes dos
que ofrece a linguaxe textual. O conxunto de coñecementos, regras e procedementos, hoxe
agrupados baixo o nome de Debuxo Técnico, nace da necesidade de comunicación gráfica. E como
medio de comunicación cumpre a función de transmitir as ideas dos deseñadores ou creadores,
posibilitando a comprensión das súas ideas polos demais.
Tamén o debuxo técnico contribúe a favorecer a creatividade do individuo e permite a confrontación
das posibles solucións dun proxecto tecnolóxico, axudando a descubrir a opción máis acertada
dende unha primeira fase de desenvolvemento, para chegar á representación da solución definitiva
.Como medio de expresión favorece o desenvolvemento das capacidades necesarias para utilizar
as diversas técnicas de representación e os distintos materiais e instrumentos, necesarios para
expoñer graficamente unha idea ou un obxecto, atendendo a unhas determinadas normas.
Dende este punto de vista, os contidos da materia para a etapa de bacharelato foron seleccionados
pola súa función instrumental para analizar, investigar, interpretar e comunicar ideas, formas e
proxectos. Por outra parte os contidos contribuirán a favorecer a representación creativa dos
alumnos desta etapa, na súa dimensión técnica e estética.
O debuxo técnico ten que contribuír a que o alumnado adquira un nivel suficiente de coñecementos,
que lle permita relacionarse de forma gráfica nunha sociedade cada día máis tecnificada, valorando
as vantaxes que isto lle produce e comprendendo a natureza dos problemas aos que terá que
enfrontarse.
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PROGRAMACIÓN DE 1º BACHARELATO
PROGRAMACIÓN DE AULA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 1º DE BACHARELATO
Os criterios de avaliación deberán servir como indicadores da evolución das aprendizaxes das
alumnas e alumnos como elementos que axuden a valorar os desaxustes e necesidades
detectadas e como referentes para estimar a adecuación das estratexia de ensino posto en xogo.


Debuxar e resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento das
construcións, así como o seu rematado e presentación.



Utilizar escalas para a interpretación de planos e a elaboración de debuxos.



Deseñar obxectos de uso común nos que sexa preciso resolver problemas básicos de
tanxencias, ben sexan rectas con circunferencias ou destas entre si, razoando os seus
trazados.



Aplicar os coñecementos de xeometría plana para o trazado de curvas cónicas e técnicas,
utilizando correctamente os procedementos máis axeitados.



Utilizar o sistema diédrico para representar formas planas e volumes sinxelos.



Realizar a perspectiva axonométrica e caballera (delineada e a man alzada) de obxectos
simples definidos polas súas vistas fundamentais e viceversa.



Definir graficamente un obxecto polas súas vistas fundamentais ou a súa perspectiva,
executados a man alzada.



Obter a representación de pezas mecánicas e elementos industriais ou arquitectónicos
sinxelos, valorando a correcta aplicación das normas UNE e ISO referidas a vistas, tipos
de liñas, rotulación e anotación de debuxos.



Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes recursos gráficos, de
forma que este sexa claro, limpo e responda ao obxectivo para o que foi realizado.



Identificar e explicar en obras de arte elementos do debuxo técnico, podendo así
establecer uns niveis elementais de relación que faciliten a comprensión integra dos
aspectos artísticos e técnicos do debuxo.



Será necesaria a entrega total dos traballos pedidos en clase, así como unha nota
media mínima do 50% nestes, para a superación do curso.

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS
1er TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2
2º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 3-4
3er TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 5-6
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UNIDADE DIDÁCTICA 1: TRAZADOS XEOMÉTRICOS
Obx.
b
d
e
g
i
l
m

Contidos

Criterios de avaliación

 B1.1. Trazados xeométricos.

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

 B1.1.

 B1.2. Instrumentos e materiais do debuxo

técnico.
 B1.3. Recoñecemento da xeometría na

natureza.

 B1.4.

Identificación de
xeométricas na arte.

estruturas

 B1.5.

Valoración da xeometría como
instrumento para
o deseño gráfico,
industrial e arquitectónico.

 B1.6. Trazados fundamentais no plano.
 B1.7. Operacións con segmentos.
 B1.8. Mediatriz.
 B1.9. Paralelismo e perpendicularidade.
 B1.10.

Determinación
xeométricos. Aplicacións.

de

Resolver DT1.B1.1.1. Deseña,
modifica
ouCSIE
problemas
de
reproduce formas baseadas en redes
E
configuración
de
modulares cadradas coa axuda do
formas
poligonais
escuadro e o cartabón, utilizando
sinxelas no
plano
recursos
gráficos para
destacar
coa
axuda
de
claramente o trazado principal elaborado
utensilios
das liñas auxiliares utilizadas.
convencionais
de
debuxo
sobre
taboleiro, aplicando  DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de
CMC
regra e compás
os
principais lugares CT
os fundamentos da
xeométricos de aplicación aos trazados
xeometría
métrica
fundamentais no plano, e
comproba
de acordo
cun
graficamente o cumprimento
das
esquema
paso a
condicións
establecidas.
paso
e/ou unha
figura
de análise
elaborada
 DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os
CAA
previamente.
puntos
notables
de
triángulos,
cuadriláteros e polígonos coas súas
propiedades, e identifica as súas
aplicacións.
 DT1.B1.1.4.

Comprende as
relaciónsCAA
métricas dos ángulos da circunferencia e
o círculo, describe as súas propiedades
e identifica as súas posibles aplicacións.

lugares

 B1.11. Elaboración de formas baseadas

en redes modulares.

 DT1.B1.1.5.

Resolve triángulos
coaCMC
axuda de regra e compás, aplicando as
CT
propiedades das súas liñas e os puntos
notables, e os principios xeométricos
elementais, e xustifica o procedemento
utilizado.

 B1.12. Circunferencia e círculo.
 B1.13. Ángulos.
 B1.14.Trazado de polígonos regulares.
 B1.15.

Resolución
cuadriláteros e polígonos.

gráfica

de

 DT1.B1.1.6.

Deseña,
modifica
ouCSIE
reproduce
cuadriláterose
polígonos E
analizando
as relacións
métricas
esenciais e resolvendo o seu trazado por
triangulación,
radiación,itinerario
ou
relacións de semellanza.

 B1.16. Representación de formas planas.
 B1.17. Trazado de formas proporcionais.


B1.18. Resolución gráfica de triángulos.
 DT1.B1.1.7.

Reproduce
figuras CSIE
proporcionais
determinandoa
razón E
idónea para o espazo de debuxo
dispoñible, construíndo a escala gráfica
correspondente en
función
da
apreciación establecida e utilizándoa coa
precisión requirida.

B1.19.

Determinación, propiedades e
aplicacións dos seus puntos notables.

B1.20. Proporcionalidade e semellanza.
B1.21. Análise de trazado de formas

poligonais por triangulación, radiación e
itinerario.

 DT1.B1.1.8.

Comprende
as CAA
características das
transformacións
xeométricas
elementais
(xiro,
translación,
simetría,
homotecia e
afinidade),
identificando as
súas
invariantes, e aplícaas para a resolución
de problemas xeométricos e para a
representación de formas planas.

B1.22. Construción e utilización de

escalas gráficas.
B1.23.

Transformacións xeométricas
elementais: xiro, translación, simetría
homotecia e afinidade. Identificación de
invariantes. Aplicacións.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DT1.B1.1.1.

Deseña, modifica
ou CSIE
reproduce formas baseadas en redes
E
modulares cadradas coa axuda do
escuadro e o cartabón, utilizando recursos
gráficos para destacar claramente o
trazado principal elaborado das liñas
auxiliares utilizadas.

 DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de

CMC
regra e compás os principais lugares
CT
xeométricos de aplicación aos trazados
fundamentais no plano, e comproba
graficamente o
cumprimento
das
condicións establecidas.

 DT1.B1.1.3.

Relaciona as liñas e os CAA
puntos
notables
de
triángulos,
cuadriláteros e polígonos coas súas
propiedades, e identifica as súas
aplicacións.

Grao mínimo de consecución

Actividades

Reproduce formas baseadas en

redes modulares
cadradas coa
axuda do escuadro e o cartabón.

Bloque

exercicios
Redes
modulares

Instrumentos
para a
avaliación
de 
Corrección
1: de
exercicios.
Proba

escrita.

Determina coa axuda de regra e

Bloque

compás a mediatriz e a bisectriz
e a división dun segmento en
partes iguais.

exercicios
Trazados
xeométricos

de 
Corrección
2; de
exercicios.
Proba

escrita.

Atopa o incentro, baricentro,

circuncentro
triángulo.

e ortocentro

dun

Bloque

exercicios
Triángulos

de 
Corrección
3: de
exercicios.
Proba

escrita.

 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.

CMC

CT

 DT1.B1.1.4.

Comprende as
relacións CAA
métricas dos ángulos da circunferencia e
o círculo, describe as súas propiedades e
identifica as súas posibles aplicacións.
Deseña, modifica
ou CSIE
reproduce
cuadriláteros e
polígonos E
analizando
as
relacións métricas
esenciais e resolvendo o seu trazado por
triangulación,
radiación, itinerario
ou
relacións de semellanza.

Construe

calquera
triángulo
dados tres datos simples (lados,
ángulos, alturas, medianas...).

Divide a circunferencia en partes

iguais para a construción de
polígonos de ata 10 lados.

Construe polígonos de ata 10

 DT1.B1.1.7.

Construe unha escala grafica

 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 xeométricos e
para a representación de formas planas.

CAA

exercicios
Polígonos.

de 
Corrección
4: de
exercicios.
Proba


 DT1.B1.1.6.

Reproduce
figuras CSIE
proporcionais
determinando a razón E
idónea para o espazo de debuxo
dispoñible, construíndo a escala gráfica
correspondente en función da apreciación
establecida e utilizándoa coa precisión
requirida.

Bloque

escrita.

lados dado o lado.

con contraescala.

Bloque

exercicios
Escalas.

de 
Corrección
5: de
exercicios.
Proba


escrita.

Aplica correctamente o xiro,

traslacion
e
representación
planas.
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simetría
na
de
formas

Bloque

de 
Corrección
exercicios
6: de
Transformación
exercicios.
s xeométricas.
Proba

escrita.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: TANXENCIAS E ENLACES
Obx.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.2. Debuxar curvas técnicas e
figuras planas compostas por 
circunferencias e
liñas rectas,
aplicando
os
conceptos
 B1.25. Resolución de problemas
básicos de tanxencias e enlaces.
fundamentais
de
tanxencias,
Aplicacións.
resaltar a forma final determinada
e
indicar
graficamente
a
Construción de curvas construción auxiliar
utilizada, os
 B1.26.
técnicas, óvalos,
ovoides
e puntos de enlace e a relación
espirais
entre os seus elementos.

C. Clave



b
d
e
g
i
l

 B1.24. Tanxencias e enlaces.

 B1.27. Aplicacións da xeometría

ao deseño arquitectónico
industrial.

 B1.28.

Xeometría
tecnoloxías.



 DT1.B1.2.2.

Resolve CAA
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.

e

e

novas

Aplicacións de
vectorial en 2D.

debuxo

 B1.29.

DT1.B1.2.1.
Identifica
as CMCCT
relacións
entre puntos de
tanxencia, centros e raios de
circunferencias,
analizando
figuras compostas por enlaces
entre liñas rectas e arcos de
circunferencia.

B1.30. Exercicios de aplicación de
trazado de tanxencias e
enlaces.

 DT1.B1.2.3.

Aplica
os CSIEE
coñecementos de tanxencias á
construción de óvalos, ovoides
e espirais, e relaciona a súa
forma
coas
principais
aplicacións
no
deseño
arquitectónico e industrial.

 DT1.B1.2.4.

 CSIEE

Deseña a partir
dun bosquexo
previo ou
reproduce
á
escala
conveniente figuras planas que
conteñan enlaces entre liñas
rectas
e
arcos
de
circunferencia,
indicando
graficamente
a construción
auxiliar utilizada, os puntos de
enlace e a relación entre os
seus elementos.

 b 
 d
 e
 g
 i
 l

B3.1. Elementos da normalización  B3.1. Valorar a normalización 
consonte a normativa.
como convencionalismo
para a
comunicación
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.
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DT1.B3.1.1.
Describe
os CCL
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.

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DT1.B1.2.1. Identifica

as relacións CMC
entre puntos de tanxencia, centros
CT
e
raios
de
circunferencias,
analizando figuras compostas por
enlaces entre liñas rectas e arcos
de circunferencia.

Resolve problemas CAA
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.

Grao mínimo de consecución

Actividades

Atopa os puntos de tanxencia e os

centros das
circunferencias
tanxentes en figuras propostas.

 DT1.B1.2.3.

Coñece, cando menos, un método

a partir dun CSIE
bosquexo previo ou reproduce á
E
escala conveniente figuras
planas
que conteñan enlaces entre liñas
rectas e arcos de circunferencia,
indicando
graficamente
a
construción auxiliar utilizada, os
puntos de enlace e a relación entre
os seus elementos.

 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.

CCL

Corrección

de
exercicios.

escrita.

Resolve problemas

 DT1.B1.2.4. Deseña

de exercicios
7:
Tanxencias.

Proba

 DT1.B1.2.2.

Aplica
os CSIE
coñecementos de
tanxencias á E
construción de óvalos, ovoides e
espirais, e relaciona a súa forma
coas principais
aplicacións
no
deseño arquitectónico e industrial.

 Bloque

Instrumentos
para a
avaliación

de tanxencias
entre rectas e circunferencias, e
entre duas circunferencias.

de construcción de óvalos, ovoides
e espirais.

 Bloque

de exercicios
8:
Curvas Técnicas.

Corrección

de
exercicios.

Proba

escrita.

Reproduce a escala figuras planas

que conteñan enlaces entre liñas
rectas e arcos de circunferencia.

 Bloque

de exercicios
9:
Deseño industrial.

Corrección

de
exercicios.

Proba

escrita.

Coñece e aplica as normas UNE e

ISO
específicas do
Técnico.
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debuxo

UNIDADE DIDÁCTICA 3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN E NORMALIZACIÓN.
Obx.

Contidos

 b 
 d
 e
 g 
 i
 l




Criterios de avaliación



dos 
B2.1.
Relacionar
os DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de CCL
fundamentos
e
as
representación empregado a partir da
características dos sistemas de
análise
de
debuxos
técnicos,
B2.2. Sistemas
de representación
coas
súas
ilustracións ou fotografías de obxectos
representación na arte.
posibles aplicacións ao debuxo
ou espazos,
e
determina
as
técnico, seleccionando
o
características
diferenciais e
os
B2.3.
Evolución histórica dos sistema
axeitado ao obxectivo
elementos principais do sistema.
sistemas de representación.
previsto, e
identificar
as
vantaxes e os inconvenientes en
B2.4. Sistemas
de función da información que se
representación e debuxo técnico.
desexe amosar e dos recursos
de CCL
 DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito
aplicación
dos principais
sistemas
de
Ámbitos de aplicación.
dispoñibles.
representación, e ilustra as súas
vantaxes e os seus
inconvenientes
mediante o debuxo a man alzada dun
mesmo corpo xeométrico sinxelo.

B2.6. Clases de proxección.

B2.7.

Sistemas
representación
e
tecnoloxías.

B2.8. Aplicacións

de
novas

 DT1.B2.1.3. Selecciona o

sistema de 
CD
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.

de debuxo

vectorial en 3D.
B2. 10. Procedementos para a

obtención das
diédricas.

proxeccións
 DT1.B2.1.6.

Deseña ou
reproduce
formas
tridimensionais
sinxelas,
debuxando a man alzada as súas vistas
principais no sistema de proxección
ortogonal
establecido polanorma
de
aplicación,
dispondo as proxeccións
suficientes para a súa definición e
identificando os seuselementos
de
xeito inequívoco.

B2.11. Disposición normalizada.
B2.12.

Reversibilidade
do
sistema. Número de proxeccións
suficientes.

B2.14. Proxeccións diédricas de

sólidos e espazos sinxelos.


b 
d
e
g
i 
l

C. Clave

B2.1.
Fundamentos
sistemas de representación.

B2.5. Vantaxes e inconvenientes.
Criterios de selección.



Estándares de aprendizaxe

CSI

EE

B2.16. Procedementos para a
obtención e disposición das
proxeccións diédricas.

B3.2. Proxecto: necesidade e 
ámbito
de aplicación
das
normas.
B3.3.
planos.

Formatos. Dobra



B3.4. Vistas. Liñas normalizadas.



B3.5.
Aplicacións
normalización.



B3.6. Escalas. Cotación.



B3.7. Debuxo industrial.

de

da

B3.2.
Aplicar as
normas DT1.B3.2.1. Obtén
as dimensións CSI
nacionais,
europeas
e
relevantes de
corpos ou espazos EE
internacionais relacionadas cos
representados utilizando
escalas
principios
xerais
de
normalizadas.
representación,
formatos,
escalas, cotación e métodos de
proxección
ortográficos
e
axonométricos,
considerando o DT1.B3.2.2. Representa
pezas
e CA
elementos industriais ou de construción,
A
debuxo técnico coma linguaxe
aplicando as
normas referidas
aos
universal,
valorando
a
principais
métodos de proxección
necesidade de coñecer
a súa
ortográficos, seleccionando
as vistas
sintaxe e utilizándoo de forma
imprescindibles para a súa definición,
obxectiva para a interpretación
dispóndoas
axeitadamente
e
de planos
técnicos e
a
diferenciando o trazado de eixes, liñas
elaboración
de
bosquexos,
vistas e ocultas.
esquemas, esbozos e planos.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DT1.B2.1.1. Identifica

osistema de CCL
representación empregado a partir da
análise
de debuxos
técnicos,
ilustracións
oufotografías
de
obxectos ou espazos, e determina as
características diferenciais e
os
elementos principais do sistema.

 DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de

CCL

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.
 DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de

CD

 DT1.B2.1.6.

Deseña ou reproduce CSIE
formas
tridimensionais
sinxelas, E
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.

relevantes de
representados
normalizadas.
 DT1.B3.2.2.

Obtén as dimensións CSIE
corpos ou espazos E
utilizando escalas

Representapezas
e CAA
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.

Actividades

Instrumentos
para a
avaliación

Identifica

o
sistema de Bloque de
exercicios Corrección
representación
empregado a 10:
de
partir da análise de debuxos
Sistemas
de exercicios.
técnicos,
ilustracións
ou representación.
fotografías
de obxectos ou
Proba
espazos.
escrita.

Establece o ámbito de aplicación

dos
principais
representación.

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.

 DT1.B3.2.1.

Grao mínimo de consecución

sistemas

de

Selecciona

o
sistema
de
representación
idóneo para a
definición
dun obxecto ou
espazo.

Reproduce

formas Bloque de exercicios
tridimensionais
sinxelas, 11:
debuxando
a man alzada
as Vistas e acoutación.
súas vistas principais no sistema
de
proxección
ortogonal
establecido

Interpreta

correctamente
as
escalas,
tanto gráficas como
numéricas.

Obten

as vistas principais de
pezas
industriais,
acotandoas
correctamente.
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Corrección

de
exercicios.

Proba

escrita.

UNIDADE DIDÁCTICA 4: SISTEMA DIÉDRICO
Obx.
 b
 d
 e
 g
 i
 l

Contidos

Criterios de avaliación

 B2.9. Sistema diédrico.

Representación
identificación de puntos, rectas e
planos.

e

Posicións no espazo.
Paralelismo e perpendicularidade.
Pertenza e intersección.
 B2.15.

planas.
verdadeira

 B2.18.

planas.
verdadeira

Seccións
Determinación da súa
magnitude.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B2.19. Sistema de planos cotados:

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B3.4. Vistas. Liñas normalizadas.

Aplicacións
normalización.

 B3.6. Escalas. Cotación.

Relacionar
os DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos
 CMC
fundamentos
e
as do sistema diédrico e describe os
CT
características dos sistemas
procedementos
deobtención
das
de
representación
coas proxeccións e a súa disposición
súas posibles
aplicacións normalizada.
ao
debuxo
técnico,
seleccionando o
sistema
axeitado
ao
obxectivo
previsto,
e identificar
as DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento  CAA
vantaxes
e
os do sistema diédrico, relacionando os seus
elementos,
convencionalismos
e
inconvenientes en
función
notacións coas proxeccións necesarias
da
información que se
para representar inequivocamente
a
desexe
amosar
e dos
posición de
puntos, rectas e planos, e
recursos dispoñibles.
resolve
problemas
de pertenza,
intersección e verdadeira magnitude.

DT1.B2.1.8. Determina seccións

planas  CCE
de
obxectos tridimensionais sinxelos, C
visualizando intuitivamente a súa posición
mediante perspectivas a man alzada,
debuxando as súas proxeccións diédricas
e obtendo a súa verdadeira magnitude.

B2.2.

Representar
formas DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento
tridimensionais sinxelas
a do sistema de planos cotados como unha
partir de
perspectivas, variante do sistema diédrico que permite
fotografías, pezas reais ou rendibilizar os coñecementos adquiridos,
espazos
do
contorno ilustra as súas principais aplicacións
próximo,
utilizando
o mediante a resolución de problemas
sistema diédrico ou, de ser
sinxelos de pertenza e intersección e
o caso, o sistema de planos
obtén perfís dun terreo a partir das súas
cotados,
dispondo
de curvas de nivel.
acordo
coa norma as
proxeccións suficientes para
a
súa
definición
e
identificando
os
seus
elementos
de
xeito
inequívoco.

aplicacións.

 B3.5.

C. Clave

B2.1.

 B2.13.

Seccións
Determinación da súa
magnitude.

Estándares de aprendizaxe

B3.2. Aplicar as normas

da

nacionais,
europeas
e
internacionais
relacionadas
cos principios xerais de
representación,
formatos,
escalas, cotación e métodos
de proxección ortográficos.

 B3.7. Debuxo industrial.

 CAA

DT1.B3.2.2.

Representa pezas
e  CAA
elementos industriais ou de construción,
aplicando as normas referidas aos
principais
métodosde
proxección
ortográficos,
seleccionando as vistas
imprescindibles para a súa definición,
dispóndoas
axeitadamente
e
diferenciando o trazado de eixes, liñas
vistas e ocultas.

 B3.9. Cortes e seccións.
DT1.B3.2.5.

Representa obxectos
con  CSIE
ocos mediante cortes e seccións,
E
aplicando
as
normas
básicas
correspondentes.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DT1B2.1.4.

Comprende
os CMCC
fundamentos do sistema diédrico e T
describe os
procedementos de
obtención das proxeccións e a súa
disposición normalizada.

Grao mínimo de consecución

Comprende os fundamentos do

sistema diédrico.

Actividades

Instrumentos
para a
avaliación

 Bloque

de exercicios Correcció
12:
n
de
Sistema diédrico.
exercicios.
Proba

escrita.
 DT1.B2.1.5.

Comprende
o CAA
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.

Representa

 DT1.B2.1.8.

Determina seccións planas de

Determina
seccións CCEC
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.

 DT1.B3.2.2.

Representa
pezas e CAA
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.

 DT1.B3.2.5.

Representa
obxectos CSIEE
con ocos mediante cortes e seccións,
aplicando
as normas
básicas
correspondentes.

 DT1.B2.2.1.

Comprende
o CAA
funcionamento do sistema de planos
cotados como unha variante do
sistema
diédrico
que
permite
rendibilizar
os
coñecementos
adquiridos, ilustra as súas principais
aplicacións mediante a resolución de
problemas sinxelos de pertenza e
intersección e obtén perfís dun terreo
a partir das súas curvas de nivel.

inequivocamente a
posición de puntos, rectas e
planos, e resolve problemas de
pertenza,
intersección
e
verdadeira magnitude.

obxectos
tridimensionais
sinxelos,
obtendo a
súa
verdadeira magnitude.

 Bloque

de exercicios Correcció
13:
n
de
Cortes e seccións.
exercicios.
Proba

escrita.

Obten as vistas principais de

pezas industriais,
correctamente.

DT1.B3.2.5.

obxectos con ocos
cortes e seccións.

acotandoas

Representa
mediante

Comprende o funcionamento do

sistema
de planos
cotados
como unha variante do sistema
diédrico
e obtén perfís dun
terreo a partir das súas curvas
de nivel.
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 Bloque

14:
Sistema
cotados.

de exercicios Correcció
n
de
de planos exercicios.
Proba

escrita.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: SISTEMA AXONOMÉTRICO
Obx.

Contidos

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B2.1.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B2.20. Sistema axonométrico.

Criterios de avaliación

C. Clave

Fundamentos
sistemas de representación.

dos  B2.1. Relacionar os fundamentos  DT1.B2.1.7. Visualiza no
espazo CMCCT
e as características dos sistemas
perspectivo formas
tridimensionais
de representación
coas súas sinxelas
definidas suficientemente
Reversibilidade do posibles aplicacións ao debuxo
polas súas
vistas
principais,
 B2.12.
sistema.
Número
de técnico, seleccionando o sistema
debuxando
a
man
alzada
proxeccións suficientes.
axeitado ao obxectivo previsto, e
axonometrías
convencionais
identificar as vantaxes e os
(isometrías e cabaleiras).
inconvenientes en
función da
 B2.17. Visualización e debuxo a
man alzada de axonometrías a
información
que se desexe
partir das vistas principais de
amosar e
dos
recursos
pezas sinxelas.
dispoñibles.

 B2.3. Debuxar perspectivas de

 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.

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
determinados.

de

 B2.24.

Aplicación
do óvalo
isométrico como representación
simplificada
de
formas
circulares.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

Estándares de aprendizaxe

 B3.2. Proxecto: necesidade e

ámbito
normas

de

 B3.5.

aplicación
Aplicacións

normalización.
 B3.6. Escalas. Cotación.
 B3.7. Debuxo industrial.

 DT1.B2.3.1.

Realiza perspectivas CCEC
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.

redución  DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas CCEC
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.

 B3.2.

das
da

Aplicar as
normas  DT1.B3.2.2. Representa pezas e CAA
nacionais,
europeas
e
elementos
industriais ou
de
internacionais
relacionadas cos
construción, aplicando as normas
principios
xerais
de
referidas aos principais métodos de
representación,
formatos, proxección
ortográficos,
escalas, cotación e métodos de
seleccionando
as
vistas
proxección
ortográficos
e
imprescindibles
para
a
súa
axonométricos, considerando o
definición,
dispóndoas
debuxo técnico coma linguaxe
axeitadamente e diferenciando o
universal,
valorando
a
trazado de eixes, liñas vistas e
necesidade de coñecer a súa
ocultas.
sintaxe e utilizándoo de forma
obxectiva para
a interpretación
de
planos técnicos
e a  DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais
CMCCT
sinxelas
identificando
as
cotas
elaboración
de
bosquexos,
necesarias para a súa
correcta
esquemas, esbozos e planos.
definición dimensional e dispóndoas
de acordo coa norma.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DT1.B2.1.7.

Visualiza
no espazo 
CMC
perspectivo formas tridimensionais CT
sinxelas definidas suficientemente
polas
súas vistas
principais,
debuxando
a man
alzada
axonometrías
convencionais
(isometrías e cabaleiras).

 DT1.B2.3.1.

Realiza perspectivas 
CCEC
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.

 DT1.B2.3.2.

Realiza perspectivas 
CCEC
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.

 DT1.B3.2.2.

Representa pezas e 
CAA
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.

 DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais

CMC

sinxelas identificando
as cotas CT
necesarias para a súa correcta
definición dimensional e dispóndoas
de acordo coa norma.

Grao mínimo de consecución

Actividades

Visualiza

formas tridimensionais Bloque de exercicios
sinxelas
debuxando a man alzada 15:
axonometrías
convencionais Sistema
(isometrías e cabaleiras).
axonométrico.

Instrumentos
para a
avaliación
Corrección

de
exercicios.

Proba

escrita.

Realiza

perspectivas isométricas Bloque de exercicios
de corpos definidos polas súas
16:
vistas principais.
Perspectiva
isométrica.

Corrección

de
exercicios.

Proba

escrita.

Realiza perspectivas cabaleiras ou

planimétricas (militares) de corpos
ou espazos.

Bloque de exercicios

17:
Perspectiva
cabaleira.

Corrección

de
exercicios.

Proba

escrita.

Representa pezas e elementos

industriais ou de
aplicando as normas.

construción,

Bloques

exercicios 16 e 17.

de 
Corrección
de
exercicios.
Proba


escrita.

DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais

sinxelas.

Bloques

exercicios 16 e 17.

de 
Corrección
de
exercicios.
Proba

escrita.
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UNIDADE DIDÁCTICA 6: SISTEMA CÓNICO.
Obx.
 b
 d
 e
 g
 i
 l

Contidos

Criterios de avaliación

 B2.25. Sistema cónico central.

C. Clave

 B2.4.

 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

Estándares de aprendizaxe

de

fuga. Puntos métricos.

Debuxar
perspectivas  DT1.B2.4.1.
Comprende
os CCL
cónicas
de
formas
fundamentos da perspectiva cónica
tridimensionais a
partir de
e clasifica a súa tipoloxía en función
espazos do
contorno
ou
da orientación das caras principais
definidas polas súas proxeccións
respecto ao plano do cadro e a
ortogonais, e valorar o método
repercusión da posición do punto de
seleccionado, considerando
a
vista sobre o resultado final,
orientación das caras
principais
determinando o punto principal, a
respecto do plano do cadro e a
liña do horizonte, os puntos de fuga
repercusión da posición do punto
e os seus puntos de medida.
de vista sobre o resultado final.

 B2.29.

Representación
simplificada da circunferencia.

 DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de

CSIEE

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.

 B2.30. Sistema cónico oblicuo.
 B2.31.

Representación
simplificada da circunferencia.

 B2.32.

Representación
de
sólidos nos diferentes sistemas.

 DT1.B2.4.3.

Representa formas CMCCT
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.

 b
 d
 e
 g
 i
 l

 B3.2. Proxecto: necesidade e

ámbito
normas.

 B3.5.

de aplicación

das

Aplicacións

da

normalización.

 B3.6. Escalas. Cotación.
 B3.8. Debuxo arquitectónico.

 B3.2.

Aplicar
as
normas  DT1.B3.2.2. Representa pezas e CAA
nacionais,
europeas
e
elementos
industriais ou
de
internacionais relacionadas cos
construción, aplicando as normas
principios
xerais
de
referidas aos principais métodos de
representación,
formatos, proxección
ortográficos,
escalas, cotación e métodos de
seleccionando
as
vistas
proxección
ortográficos
e
imprescindibles
para
a
súa
axonométricos, considerando
o
definición,
dispóndoas
debuxo técnico coma linguaxe axeitadamente
e diferenciando o
universal,
valorando
a
trazado de eixes, liñas vistas e
necesidade de coñecer a súa
ocultas.
sintaxe e utilizándoo de forma
obxectiva para a
interpretación
de planos técnicos e a
elaboración
de
bosquexos,  DT1.B3.2.4.
Cota
espazos CMCCT
arquitectónicos
sinxelos
esquemas, esbozos e planos.
identificando as cotas necesarias
para a súa correcta definición
dimensional
e dispóndoas
acordo coa norma.
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de

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DT1.B2.4.1.

Comprende
os 
CCL
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.
CSIE

utensilios de debuxo perspectivas E
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.

Grao mínimo de consecución

Determina o punto principal, a liña

do horizonte, os puntos de fuga e
os seus puntos de medida.

 DT1.B2.4.3.

Representa

Representa pezas e 
CAA
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.

 DT1.B3.2.4.

Cota
espazos 
CMC
arquitectónicos
sinxelos CT
identificando as cotas necesarias
para a súa correcta definición
dimensional e dispóndoas
de
acordo coa norma.

Bloque de exercicios

Corrección

18:
Perspectiva de
cónica central.
exercicios.
escrita.

Debuxa

 DT1.B3.2.2.

Instrumentos
para a
avaliaxión

Proba


 DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de

Representa
formas 
CMC
sólidas ou espaciais con arcos de
CT
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.

Actividades

perspectivas cónicas
centrais de corpos ou espazos.

formas
sólidas ou Bloque de exercicios
Corrección

espaciais debuxando perspectivas
19:
Perspectiva de
cónicas oblicuas.
cónica oblicua.
exercicios.
Proba


escrita.

Representa

pezas e
industriais
ou de
aplicando as normas.

elementos Bloques
construción, exercicios 18 e 19.

de 
Corrección
de
exercicios.
Proba


escrita.

Cota

sinxelos.

espazos

arquitectónicos Bloque de exercicios
20:
Debuxo arquitectónico.

Corrección

de
exercicios.

Proba

escrita.
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE 1º DE BACHARELATO
AVALIACIONS PARCIAIS
CONCEPTOS BÁSICOS
-

80% DA CUALIFICACIÓN

EXAMES, CONTROIS E PROBAS OBXETIVAS ORDINARIAS

ACTITUDES
-

20 % DA CUALIFICACIÓN

EXERCICIOS PRÁCTICOS (LÁMINAS)
PRESENTACION COMPLETA E ORDENADA DE TODOS OS EXERCICIOS
PUNTUALIDADE NA ENTREGA DOS MESMOS
LIMPEZA E COIDADO DO MATERIAL E DO SEU LUGAR DE TRABALLO
REALIZAR OS EXERCICIOS CON PRECISIÓN E DESTREZA
TRABALLAR CON ORDE E LIMPEZA
UTILIZAR AS FERRAMENTAS DO DEBUXO TÉCNICO AXEITADAMENTE
APLICACIÓN DA NORMALIZACIÓN INDUSTRIAL
A ENTREGA DE TODALAS LÁMINAS, É UNHA NOTA MEDIA DO 50% DA
CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS SOLICITADOS, SERÁ CONDICIÓN MÍNIMA
EXISIBLE PARA A SUPERACIÓN DE CALQUERA DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS.

RECUPERACIONS DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS
RECUPERAR TANTO OS EXAMES COMO OS EXERCICIOS PRÁCTICOS DE
CALQUERA AVALIACIÓN PARCIAL, INDEPENDENTEMENTE.

RECUPERACIÓN FINAL
FARASE UN EXAME FINAL DOS CONTIDOS MÍNIMOS DO CURSO, PARA OS
ALUMNOS QUE NON SUPEREN DUAS OU TRES AVALIACIÓNS PARCIAIS.
RECOLLERANSE ADEMAIS, OS EXERCICIOS PRÁCTICOS QUE NON FOSEN
PRESENTADOS NAS AVALIACIÓNS PARCIAIS.

AVALIACIÓN ORDINARIA
NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA OBTERASE VALORANDO AS TRES AVALIACIÓNS
PARCIAIS COAS SEGUINTES PROCENTAXES:
1ª AVALIACIÓN

30% DA CUALIFICACIÓN

2ª AVALIACIÓN

30% DA CUALIFICACIÓN

3ª AVALIACION

40% DA CUALIFICACIÓN
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PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO PARA 1º DE BACHARELATO
Farase unha valoración dos contidos mínimos abordados durante o curso, atendendo os resultados
obtidos polo alumnado deste nivel así como ao aproveitamento que destes conseguiron, coa
intención de seleccionar os exercicios máis indicados para poñer unha proba de exame o máis
apropiada posible tendo en conta, que temos que cualificar tanto contidos como procedementos,
ademais das limitacións impostas polo tempo dispoñible (máis ou menos 2 horas). O exame de
contidos cuantificarase ata 8 puntos, os 2 restantes quedan para a cuantificación dos
procedementos: a destreza, a orde e a limpeza no trazado dos exercicios, e a aplicación da
normalización industrial. Para a superación da convocatoria de setembro será necesario
como mínimo, acadar un 4 nos contidos e un 1 nos procedementos.

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE SETEMBRO DE 1º DE BACHARELATO
EXAME CONTIDOS

80% DA CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS

20% DA CUALIFICACIÓN

PROBAS PARA PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO
Realizaranse dúas probas parciais coa selección dos contidos mínimos abordados no curso. Cada
parcial suporá a metade dos contidos do total da materia no curso. Para superar esta convocatoria
será necesario como mínimo, aprobar os dous parciais. Farase ademais, un exame final en maio
de todolos contidos para aqueles alumnos que non superen calquera das probas parciais.
Co obxectivo de facer un maior seguimento o alumnado na recuperación da materia pendente,
entregaranse periódicamente unha serie de exercicios prácticos (boletíns) de repaso para a
preparación das distintas probas.
Os alumnos pendentes poderán resolver as súas dúbidas os MÉRCORES de 10:25 a 11:15
horas.
INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE PENDENTES
DE 1º DE BACHARELATO
EXAME FINAL

80% DA CUALIFICACIÓN

BOLETIÍNS DE EXERCICIOS

20% DA CUALIFICACIÓN

1º PARCIAL

40% DA CUALIFICACIÓN

2º PARCIAL

40%DA CUALIFICACIÓN

BOLETÍNS DE EXERCICIOS

. 20%DA CUALIFICACIÓN
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PROGRAMACIÓN DE 2º BACHARELATO
PROGRAMACIÓN DE AULA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CRITERIOS DE AVALIACIÓN SEGUNDO DE BACHARELATO
Os criterios de avaliación deberán servir como indicadores da evolución das aprendizaxes das
alumnas e alumnos, con elementos que axudan a valorar os desaxustes e necesidades detectadas
e como referentes para estimar a adecuación das estratexias de ensino postas en xogo.


Debuxar e resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento das
construcións, así como o seu rematado e presentación.



Elaborar debuxos técnicos a distinta escala, empregando a escala gráfica establecida
previamente e as escalas normalizadas.



Aplicar o concepto de tanxencia á solución de problemas técnicos e ao correcto rematado
do debuxo na resolución de enlaces e puntos de contacto, razoando os seus trazados.



Aplicar as curvas cónicas á resolución de problemas técnicos nos que interveña a súa
definición, as tanxencias ou as interseccións cunha recta. Trazar curvas técnicas a partir da
súa definición.



Utilizar o sistema diédrico para representar as proxeccións máis axeitadas de superficies
(poliédricas, radiadas e de revolución) con seccións, cortes e roturas oportunas, en función
da mellor definición e solución do problema formulado.



Aplicar os coñecementos sobre superficies e verdadeiras magnitudes na representación,
para obter o desenvolvemento e transformada de formas e superficies poliédricas, radiadas
e de revolución.



Realizar perspectivas axonométricas (ortogonais e oblicuas) e cónicas de obxectos definidos
polas súas vistas e seccións.



Utilizar os sistemas de representación, valorando en cada situación o máis propio e
resolutivo, podendo representar nun sistema corpos e obxectos previamente coñecidos
noutro sistema.



Definir graficamente un obxecto polas súas vistas fundamentais ou a súa perspectiva,
executadas a man alzada.



Obter a representación de pezas mecánicas e elementos industriais ou arquitectónicos,
valorando a correcta aplicación das normas UNE e ISO referidas a vistas, tipos de liñas,
rotulación, anotación de debuxos, cortes e seccións.



Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes recursos gráficos, de forma
que este sexa claro, limpo e responda ao obxectivo para o que foi realizado.



Identificar e explicar en obras de arte elementos do debuxo técnico, podendo así establecer
uns niveis elementais de relación que faciliten a comprensión íntegra dos aspectos artísticos
e técnicos do debuxo.



Será necesaria a entrega total dos traballos pedidos en clase, así como unha nota
media mínima do 50% nestes, para a superación do curso.
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SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS:
1º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2
2º TRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 3-4
3ºTRIMESTRE:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 5
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UNIDADE DIDÁCTICA 1: A FORMA E O ESPACIO.
Obx.

Contidos

b
i
m
n
d
g

 B1.1.

Percepción
descrición
obxectiva
forma.

b
i
m
n
d

 B1.2. Modelo analítico e

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

e  B1.1.
Desenvolve a
destreza DA2.B1.1.1. Interpreta
e aplica 
CSIEE
da
debuxística con distintos niveis de
formas ou obxectos atendendo a
iconicidade.
diversos graos de iconicidade, con
CCEC

diferentes
técnicas gráficas
e
segundo
as
súas
funcións
comunicativas
(ilustrativas,
descritivas,
ornamentais
ou
subxectivas).
 B1.2. Interpretar unha forma ou un

modelo sintético.
 B1.3. Retentiva e memoria
visual.
Consideracións
mnemotécnicas

obxecto segundo as súas intencións
comunicativas.

g

b
i
m
n

 B3.1.

d

 B3.2.

g

p

DA2.B1.1.2. Analiza

a configuración 
CCEC
das formas naturais e artificiais
CD

discriminando o esencial das súas
características
formais,mediante a
execución gráfica e a discusión verbal
e escrita.

Valoracións
da  B3.1. Representar graficamente con
DA2.B3.1.1. Comprende e representa
aparencia formal respecto
diferentes niveis de iconicidade, as
as formas desde distintos puntos de
ao
punto de
vista formas,
illadas ou
nunha vista.
perceptivo.
composición, o contorno inmediato,
Representación

forma con fins expresivos.

da

interiores e

exteriores, expresando DA2.B3.1.2. Observa o contorno

as características espaciais e de

proporcionalidade,
e
lumínicos e cromáticos.

valores

como un elemento de estudo gráfico

illados ou nun contorno coñecendo os
aspectos estruturais da forma, a
posición e o tamaño dos seus
elementos.

 B5.1.Técnicas secas máis

n,
d,
g
i

comúns e a súa aplicación
no proceso creativo.

b
i
m
n
d
g

b
i
m
n
d,

g

CSC


CSIEE


e elabora composicións cromáticas e
CCEC

lineais, atendendo
ás variacións
formais segundo o punto de vista.
DA2.B3.1.3. Representa os obxectos

b,

C. Clave

 B5.1.

Coñecer e aplicar
as DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as
ferramentas dixitais de debuxo e as
ferramentas do debuxo artístico dixital
súas
aplicacións na
creación utilizando as TIC en procesos
gráfico-plástica.
creativos.

CSIEE

CCEC


CD


 B5.2.

Introdución
ás  B5.2. Valorar a importancia do
CCL
DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e 
técnicas húmidas e a súa
debuxo
como ferramenta
do emprega con criterio a terminoloxía
aplicación
no
proceso
pensamento e do coñecemento da
específica en postas en común dos
creativo. Emprego
das
súa terminoloxía, dos materiais e
seus
proxectos
individuais
ou
ferramentas TIC
nos
dos
procedementos
para colectivos,
fomentando
a
procesos creativos.
desenvolver o proceso creativo con
participación activa
e a crítica
fins artísticos, tecnolóxicos
ou construtiva.
científicos,
así como
as
posibilidades das TIC.

 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.
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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.

CSC


CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou

CSIEE
obxectos atendendo a diversos graos de
iconicidade,
con diferentes
técnicas CCEC
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.

CCEC
CD

 DA2.B3.1.3.

Representa os
obxectos CSIEE
illados ou nun contorno coñecendo os
CCEC
aspectos estruturais da forma, a posición
e o tamaño dos seus elementos.

 DA2.B3.1.1. Comprende e representa as

CSC

formas desde distintos puntos de vista.

 DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un

CSIEE
elemento de estudo gráfico e elabora
CCEC
composicións cromáticas e
lineais,
atendendo ás variacións formais segundo
o punto de vista.

 DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as

CD

ferramentas do debuxo artístico dixital
utilizando as TIC en procesos creativos.
 DA2.B5.2.4.

Selecciona,
relaciona e CCL
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.B5.3.1. 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

Grao mínimo de
consecución

Grupo de actividades

Instrumentos
para a avaliación

Interpreta

formas Grupo de actividades-1:
Observación

utilizando
diferentes Debuxamos
do natural diaria.
técnicas gráficas.
utilizando
diversos
métodos
de debuxo e
distintas técnicas gráficas
formas articiais e naturais
con
funcións
comunicativas variadas.
discriminar a
Sabe
estructura
e
as
características
esenciais
dunha
forma
á hora de
debuxala.
Relaciona

correctamente
a
posición e o tamaño
dunhas
formas
respecto a outras.

G.A.-2:

debuxamos 
Observación
formas,
tanto do natural diaria.
como
de memoria,
atendendo
á
súa
e relacións
posición
espaciais.

Representa

formas
esenciais de frente,
de perfil, en escorzo,
etc.

Representa espacios

naturais e
artificiais
respectando
as
convencións
da
perspectiva visual.

G.A.-3:

Debuxamos 
Observación
espacios,
tanto
reais diaria.
como inventados.

Coñece

ferramentas
TIC
aplicables ao
debuxo artístico.

Participa activamente

en postas en común
de
proxectos
individuais
e
colectivos.

Mantén, polo xeral, o

seu
espazo de
traballo e
o seu
material
en perfecto
estado, e achégao á
aula
cando
é
necesario
para a
elaboración
das
actividades.
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G.A.-: 1, 2 e 3.

Observación

diaria

UNIDADE DIDÁCTICA 2: O CORPO HUMANO COMO MODELO
Obx.
 b
 i
 m
 n

Contidos

Criterios de avaliación

 B4.1. Análise da figura humana.

Relacións
proporcionalidade.

B4.1. Analizar

de

proporcionalidade
humana.

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

as relacións de  DA2.B4.1.1. Comprende a figura
CCEC
da
figura
humana como un elemento de
estudo
gráfico
e expresivo,
mediante a observación e a

 d

reflexión de obras propias e alleas.

 g
 DA2.B4.1.2.

Analiza a figura CMCCT
humana
atendendo ás súas CCEC
relacións
de
proporcionalidade
mediante a observación do natural
ou con modelos estáticos.

 b
 i

 B4.2.

Nocións
anatomía artística.

 m
 n
 d

 B4.3. Estudo e representación

do
movemento da
humana.

básicas de B4.2. Representar a figura
humana e o seu contorno,
figura

identificando as
relacións de
proporcionalidade
entre o
conxunto e as súas partes.

 DA2.B4.2.1. Representa a figura

humana

atendendo á

CSIEE

expresión

global das formas que a compoñen
e á articulación e a orientación da
estrutura que a define.

CCEC

 g
 b
 i
 m
 n

 B4.4. Antropometría. Relacións

da figura humana co espazo
arquitectónico e
co contorno
natural.

 d

B4.3.

Experimentar
cos  DA2.B4.3.1.
É capaz
de CAA
recursos gráfico-plásticos para
representar e captar o movemento
representar o movemento e a
da figura humana de forma gráficoexpresividade
da
figura
plástica
aplicando
diferentes
humana.

técnicas.

 g
 DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con

CSIEE
distintos
procedementos gráfico- CCEC
plásticos
e
diversas funcións
expresivas
coa figura humana
como suxeito.

 b
 i
 m
 n
 d

 B5.2. Introdución ás técnicas

húmidas e a súa aplicación no
proceso creativo. Emprego das
ferramentas TIC nos procesos
creativos.

 g

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.

 b
 i
 m
 n
 d

,
g

 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.
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 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.

CSC

 DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade

CAA
os materiais e os procedementos
CSIEE
máis idóneos para representar e
CCEC
expresarse
en relación
ás CCL
linguaxes gráfico-plásticas.

 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.

CSC

CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

 DA2.B4.1.1.

Comprende a
figura CCEC
humana como un elemento de
estudo
gráfico
e
expresivo,
mediante a observación e a
reflexión de obras propias e alleas.

Analiza
a
figura CMCCT
humana
atendendo ás
súas CCEC
relacións
de proporcionalidade
mediante a observación do natural
ou con modelos estáticos.

Grao mínimo de consecución

Analiza, mediante a observación

Mantén

 DA2.B4.2.1.



 DA2.B4.3.1. É capaz de representar

CAA

e captar o movemento da figura
humana de forma gráfico-plástica
aplicando diferentes técnicas.
Elabora
imaxes con CSIEE
distintos
procedementos gráfico- CCEC
plásticos
e diversas funcións
expresivas coa figura humana como
suxeito.

os materiais e os procedementos
máis idóneos para representar e
expresarse en relación ás linguaxes
gráfico-plásticas.

CAA
CSIEE
CCEC
CCL

 DA2.B5.2.1. Valora a

importancia CSC
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.

Observació

figura
humana, n diaria.
partindo
da
observación
do
natural,
de
fotografías, etc.

relacións básicas de
proporcionalidade
na
representación
figura
da
humana.

Amosa e aplica nas súas 
G.A.-5: estudamos a
Observació

creacións
plásticas
certo figura humana dende
n diaria.
coñecemento básico
da o punto de vista da
anatomía humana.
súa
estructura
anatómica.

É capaz de representar e captar

o movemento da figura humana.

 DA2.B4.3.2.

 DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade

Instrumentos
para a
avaliación

G.A.-4: debuxamos a


do natural e de fotografías e
obras artísticas, a figura humana
como
elemento
expresivo
fundamental.

 DA2.B4.1.2.

Representa a
figura CSIEE
humana
atendendo á expresión CCEC
global das formas que a compoñen
e á articulación e a orientación da
estrutura que a define.

Grupo de actividades

CSC

Elabora imaxes con distintos

G.A.-6:

procedementos gráfico-plásticos
experimentamos con
coa figura
humana
como novas técnicas e
suxeito.
materiais .

Utiliza con propiedade algún dos

novos
materiais
procedementos estudados.

Participa

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

e

activamente
en 
G.A.-4, 5 e 6.
proxectos
deseñados
e
realizados en común con outras
materias.

. Mantén, polo xeral, o seu

Observació


Observació

n diaria

UNIDADE DIDÁCTICA 3: A EXPRESIÓN DA SUBXECTIVIDADE
Obx.
b
i
m
n
d

Contidos
 B2.1. Psicoloxía da forma e a

Estándares de aprendizaxe

 B2.1. Desenvolver a capacidade

composición.
Estudo
e
aplicación
dos
elementos
compositivos
que rexen
a
intención
expresiva
das
creacións plásticas.

g

b
i
m
n

Criterios de avaliación

 DA2.B2.1.1.

de representación
das formas
mediante a memoria e a retentiva
visual.

Representa
formas CSIEE
aprendidas mediante a percepción
visual e táctil atendendo ás súas
CCEC
características formais esenciais.

 B2.2.

Comportamento
e  B2.2. Elaborar imaxes con distintas  DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos
CCL
interrelación das
formas
funcións expresivas
utilizando a
e valores subxectivos mediante a
tridimensionais no espazo.
memoria e a retentiva visual.
representación
de composicións CCEC
figurativas e abstractas de formas
e cores (funcións expresivas).

d
g

 DA2.B2.2.2.

Experimenta
con CAA
métodos
creativos
de
memorización e retentiva
para
procurar distintas representacións
mediante
valores
lumínicos,
cromáticos e compositivos, dun
mesmo obxecto ou composición.

p

b
i

 B2.3. Valor expresivo da luz e

m
n
d

 B2.4.

da cor.

 B2.3.

Investigar sobre
expresividade
individual,

Ruptura da tradición
figurativa e nacemento
de
novas
interpretacións
da
realidade.

g

b
i
m
n
d

C. Clave

linguaxe propia
gráfico-plástica.

a  DA2.B2.3.1. Analiza de forma
coa verbal e escrita, individual e

da expresión

CCL

colectivamente, obras propias ou
alleas,
atendendo aos
seus
valores subxectivos.

 B5.2. Introdución

ás técnicas  B5.2. Valorar a importancia do
Demostra CSIEE
 DA2.B5.2.2.
húmidas e a súa aplicación no
debuxo como ferramenta
do creatividade
e autonomía nos
proceso creativo.
Emprego
pensamento e do coñecemento da
procesos
artísticos,
propondo CCEC
das
ferramentas TIC
nos
súa terminoloxía, dos materiais e
solucións gráfico-plásticas que
procesos creativos.
dos
procedementos
para
afiancen o seu desenvolvemento
desenvolver
o proceso creativo
persoal e a súa autoestima.
con fins artísticos, tecnolóxicos ou
científicos,
así
como
as
posibilidades das TIC.

g







 DA2.B5.2.3. Está orientado/a e

CMCCT
coñece as posibilidades
do CAA
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 CAA
propiedade os materiais e os
CSIEE
procedementos máis idóneos para CCEC
representar
e expresarse
en CCL
relación ás linguaxes gráficoplásticas.
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CONCRECIÓNS PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Estándar de aprendizaxe

C.Clave

Representa
formas CSIEE
aprendidas
mediante
a percepción CCEC
visual e táctil atendendo ás súas
características formais esenciais.

Grao mínimo de consecución

 DA2.B2.1.1.

Representa

 DA2.B2.2.2.

Adapta

 DA2.B2.2.1. Expresa

Atopa o xeito de expresar

Experimenta
con CAA
métodos creativos de memorización e
retentiva
para procurar distintas
representacións
mediante
valores
lumínicos, cromáticos e compositivos,
dun mesmo obxecto ou composición.
sentimentos e CCL
valores subxectivos mediante
a CCEC
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.

CCL

 DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e

CSIEE
autonomía
nos procesos artísticos, CCEC
propondo solucións gráfico-plásticas
que afiancen o seu desenvolvemento
persoal e a súa autoestima.

formas
básicas
analizadas.

materiais e os procedementos máis
idóneos
para representar
expresarse en relación ás linguaxes
gráfico-plásticas.
 DA2.B5.2.3.

CAA
CSIEE
e CCEC
CCL

Está orientado/a
e CMCC
coñece as posibilidades do debuxo
T
artístico nas ensinanzas
artísticas, CAA
tecnolóxicas e
científicas
con
exemplos claros e contacto directo
con
artistas,
deseñadores/as,
científicos/as e técnicos/as.

Instrumentos
para a avaliación

correctamente G.A.-7:
Observación

previamente representamos
diaria.
formas
utilizando a
memoria
e a
retentiva visual.

a representación das
formas
á
función expresiva
que se procura.

Observación
G.A.-8:

sentimentos
e
valores experimentamos
e diaria.
subxectivosnas súas obras.
buscamos
formas
de expresar a nosa
subxectividade.

Analiza, coñece e valora obras

de arte comtemporaneas.

Propón

solucións
personais e creativas.


 DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os

Grupo de actividades

plásticas G.A.-9:
Observación

investigamos
con diaria.
novas
técnicas e
materiais
na
procura
dun
linguaxe
persoal e
estilo propio.

Utiliza

con propiedade algún
dos
novos materiais
e
procedementos estudados.

Participa nas actividades e nos

contactos
organizados
departamento.
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con

artistas
polo

G.A.-7, 8 e 9.

Observación

diaria

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO
AVALIACIONS PARCIAIS
CONCEPTOS BÁSICOS80% DA CUALIFICACIÓN

EXAMES, CONTROIS E PROBAS OBXETIVAS ORDINARIAS

ACTITUDES
CUALIFICACIÓN
-

20 % DA

EXERCICIOS PRÁCTICOS (LÁMINAS)
PRESENTACION COMPLETA E ORDENADA DE TODOS OS EXERCICIOS
PUNTUALIDADE NA ENTREGA DOS MESMOS
LIMPEZA E COIDADO DO MATERIAL E DO SEU LUGAR DE TRABALLO
REALIZAR OS EXERCICIOS CON PRECISIÓN E DESTREZA
TRABALLAR CON ORDE E LIMPEZA
UTILIZAR AS FERRAMENTAS DO DEBUXO TÉCNICO AXEITADAMENTE
APLICACIÓN DA NORMALIZACIÓN INDUSTRIAL
A ENTREGA DE TODALAS LÁMINAS, É UNHA NOTA MEDIA DO 50% DA
CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS SOLICITADOS, SERÁ CONDICIÓN
MÍNIMA EXISIBLE PARA A SUPERACIÓN DE CALQUERA DAS
AVALIACIÓNS PARCIAIS.

RECUPERACIONS DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS
-

PODERANSE RECUPERAR TANTO OS EXAMES COMO OS EXERCICIOS
PRÁCTICOS DE CALQUERA AVALIACIÓN PARCIAL,
INDEPENDENTEMENTE.

RECUPERACIÓN FINAL
FARASE UN EXAME FINAL DOS CONTIDOS MÍNIMOS DO CURSO, PARA OS
ALUMNOS QUE NON SUPEREN DUAS OU TRES AVALIACIÓNS PARCIAIS.
RECOLLERANSE ADEMAIS, OS EXERCICIOS PRÁCTICOS QUE NON FOSEN
PRESENTADOS NAS AVALIACIÓNS PARCIAIS.

AVALIACIÓN ORDINARIA
97

NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA OBTERASE VALORANDO AS TRES
AVALIACIÓNS PARCIAIS COAS SEGUINTES PROCENTAXES:
1ª AVALIACIÓN 30% DA CUALIFICACIÓN
2ª AVALIACIÓN 30% DA CUALIFICACIÓN
3ª AVALIACION 40% DA CUALIFICACIÓN
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO PARA 2º DE BACHARELATO
Farase unha valoración dos contidos mínimos abordados durante o curso, atendendo
os resultados obtidos polo alumnado deste nivel así como ao aproveitamento que destes
conseguiron, coa intención de seleccionar os exercicios máis indicados para poñer unha
proba de exame o máis apropiada posible tendo en conta, que temos que cualificar
tanto contidos como procedementos, ademais das limitacións impostas polo tempo
dispoñible (máis ou menos 2 horas). O exame de contidos cuantificarase ata 8
puntos, os 2 restantes quedan para a cuantificación dos procedementos: a
destreza, a orde e a limpeza no trazado dos exercicios, e a aplicación da
normalización industrial. Para a superación da convocatoria de setembro será
necesario como mínimo, acadar un 4 nos contidos e un 1 nos procedementos.

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DE SETEMBRO DE 2º DE
BACHARELATO
EXAME CONTIDOS

80% DA CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS

20% DA CUALIFICACIÓN
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NORMAS DA AULA DE PLÁSTICA
Facer un uso corecto da aula e do material que alberga, nos beneficia a todos,
xa que nos permitirá um maior rendemento as atividades que nela realicemos.
1.- Non entrar na aula ata que non saian todolos alumnos do curso anterior.
2.- Non escribir nin debuxar sobre as mesas, isto leva consigo unha falta
grave.
3.- Recolle-lo material e devolvelo u seu lugar correspondente.
4.- Depositar os resíduos producidos as papeleiras.
5.- Limpiar as mesas de restos de goma.
6.- Limpiar para que non queden restos de pintura.
7.- Non tirar papeis ou restos sólidos de outro tipo ás pías.
8.- Respectar o material da aula, xa que ten que ser utilizado por todo o
alumnado.
MATERIAL NECESARIO DO ALUMNO

1.- Portaminas de 0,5 – 2H
1.- Portaminas de 0,7 – 2B
1.- Compás
1.- Caixa de lápis de cor
1.- Libreta de follas en branco
2.- Planchas de carton pluma A1
1.- Cuchiila para maquetq (cúter)
Laminas de A3 é A4
Goma de borrar
Regra, escuadra e cartabón
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

REALIZACIÓN DE MURAL CONMEMORATIVO DO DIA DAS LETRAS GALEGAS
2017 EN O PORRIÑO.

O Porriño, 18 de Novembro de 2017

DEPARTAMENTO DE DEBUXO TÉCNICO, EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E
AUDIO VISUAL

Xefe departamento:

María José Iglesias Vázquez
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