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1.- DATOS XERAIS

1.1.- DATA DA PROGRAMACIÓN E SINATURAS DO PROFESORADO

Ferrol Outubro de 2020
Asdo.
 Mª Cristina Bravo Fernández, Fernando Díaz Gómez

1.2.- PROFESORADO QUE CONFORMA O DEPARTAMENTO E RELACIÓN DOS CURSOS, 
GRUPOS E MATERIAS QUE IMPARTEN

Profesores:
D.ª Mª Cristina Bravo Fernández

EPVA                               1º ESO A
EPVA                               3º ESO A
EPVA                               4º ESO A
Fundamentos da arte I:   1º de Bacharelato A
Fundamentos da arte II:  2º de Bacharelato A
Cultura Audiovisual I       1º de Bacharelato A  

D. Fernando Díaz Gómez
Cultura audiovisual II     2º de Bacharelato A
Debuxo Técnico II          2º de Bacharelato A-B

1.3-   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

O instituto Ricardo Carballo Calero, está situado en Ferrol, no barrio de Caranza, un barrio que se 
veu afectado durante décadas por unha forte crise social e económica; A crise do naval, os altos 
niveis de paro, envellecemento poboacional, etc.
De xeito que  o perfil socioeconómico das familias e do alumnado e en xeral baixo ou medio baixo.
Presenta un alto número de alumnados/as con necesidades educativas especiais, déficits de 
aprendizaxe e motivación cara a formación.
 A elevada presenza de alumnado de etnia xitana nos primerios cursos de ESO, coas súas 
singularidades, xunto co escaso apoio familiar, configuran un entorno difícil para o ensino-
aperendizaxe e un reto para a práctica docente.
O noso centro artellou, e segue a facelo, moitas medidas para paliar os efectos deste entorno 
social e facilitar dentro das nosas posibilidades a igualdade de oportunidades.
Cabe sinalar: A aposta pola implantación das novas tecnoloxías; TIC, a participación en diversos 
programas e plans, sinaladamente os programas de mellora escolar; PROA e excelencia, Plan 
Proxecta etc.
 Apostamos pola calidade educativa a mellora continua e pola transparencia.
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2 Addenda: Adaptación COVID-19

2.1- TEMPORALIZACIÓN DESTA ADDENDA

Primeiro trimestre do curso 2020-21.

2.2.- OBXECTIVOS DESTA ADDENDA:

Adaptar esta programación didáctica, deseñada para o ensino presencial, á situación de pandemia
coa finalidade de continuar co seu desenvolvemento no caso de ter que recurrir ao ensino non 
presencial.

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como planificar a
transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria.

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e 
da avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes im-
prescindibles do curso anterior.

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación 
inicial.

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de 
todo o alumnado.

2.3.- ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES QUE NON 
SE ADQUIRIRON NO CURSO 2019/2020.

Son obxecto desta análise os cursos e materias que teñen continuidade no curso actual.

A continuación detállanse os estándares que non se adquiriron no curso 2019/2020; marcando en 
negriña aqueles que se consideran imprescindibles en EPV e AU e Fundamentos da arte I

Figuran asemade os estándares de aprendizaxe non acadados ou non acadados na sua totalida-
dee as aprendizaxesa consideradas mínimas asociadas   de Cultura audiovisual I e Debuxo Técni-
co
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CURSO: 4º ESO

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en EPVA 3º ESO

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

-Coñecer elementos e factores que 
interveñen no proceso de percepción de 
imaxes.

-Identificar algunha das leis visuais da 
Gestalt

-Ser quen de deseñar unha ilusión óptica 
seguindo modelos ou exemplos

-Coñecer os fundamentos da imaxe en 
movimiento

-Realizar unha animación ou imaxe 
secuenciada

-Diferenciar entre significante e significado.

-Facer unha lectura obxectiva de dunha 
imaxe identificando os seus elementos 
básicos

-Facer unha lectura subxectiva dunha imaxe 
interpretando o seu significado

Bloque 2. Comunicación audiovisual

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando coñecementos 
dos procesos perceptivos.

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt.

EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt.

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

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

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

EPVAB2.5.2. 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.

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

EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista, aplicando diferentes leis 
compositivas.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en EPVA 3º ESO

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

-Ser quen de diferenciar denotación e 
connotación nunha imaxe

-Coñecer os conceptos punto de vista e 
encadramento e identifícaos nunha 
fotografía

-Identificar a/as función/s dunha imaxe fixa ou 
en movemento

-Coñecer as fases de creación dunha obra 
audiovisual

-Coñecer algún recurso visual ou figura 
retórica empregados pola publicidade 
impresa e audiovisual.

-Ser quen de identificalos nun produto 
publicitario

-Distinguir o xénero cinematográfico 

(terror, comedia, drama, cine infantil etc,) e 
relaciona o estilo e a mensaxe da película

-Coñecer o concepto multimedia

-Elaborar ou colaborar na elaboración en 
soporte dixital dun documento multimedia

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

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

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

EPVAB2.10.1. Reflexiona críticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e analizando a 
narrativa cinematográfica en relación coa mensaxe.

EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os 
recursos dixitais de xeito axeitado.

-Comprender as condicións de tanxencia Bloque 3. Debuxo técnico
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en EPVA 3º ESO

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

recta cicunferencia e entre circunferencias

-Trazar tanxentes seguintes empregando 
axeitadamente as ferramentas:

Rectas Tgs dende un punto a unha 
circunferencia

-Trazar a recta tanxente a unha 
circunferencia en un punto de esta.

-Trazar a circunferencia tanxente a dúas 
rectas

-Construir un óvalo regular dado un dos seus 
eixes

-Comprender a construción do óvalo e do 
ovoide básicos, aplicando as propiedades das 
tanxencias entre circunferencias.

-Construir unha espiral de dous a catro centros

-Coñecer os conceptos de módulo e rede 
modular

-Entender os conceptos de simetría, xiro e 
translación e aplicar algún deles ao deseño de 
composicións con módulos

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

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

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior.

EPVAB3.6. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos óvalos e nos ovoides.

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

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

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

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

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en EPVA 3º ESO

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

-Comprender o concepto de proxección e 
aplícalo ao debuxo das vistas de obxectos, 
practicar as tres vistas de obxectos sinxelos

-Comprender o procedemento da perspectiva 
cabaleira e practica aplicada a volumes 
elementais.

-Entender o porqué dos coeficientes de 
reducción

-Comprender e practicar a construción de 
perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos.
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CURSO: 2º BACHARELATO

MATERIA: FUNDAMENTOS DA ARTE II

Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en Fundamentos da Arte I

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

-Analizar as claves sociais e técnicas da orixe do 
Gótico

-Identificar e nomear correctamente os elementos 
principais da arquitectura vidreiras policromadas e 
arcadas

-Ser quen de explicar a evolución da escultura 
románica á gótica

-Coñecer as características da pintura gótica 
sobre táboa

-Describir a técnica do témpero

Bloque 7. O Gótico

FA1.B7.1.1. Analiza a situación económica europea no século XIII e a súa relación co nacemento do 
Gótico.

FA1.B7.2.1. Comenta os elementos góticos e a súa aplicación ás catedrais españolas máis 
representativas.

FA1.B7.3.1. Identifica e nomea correctamente os elementos principais da arte gótica a partir de fontes 
historiográficas de mostras representativas.

FA1.B7.4.1. Identifica a tipoloxía gótica en edificios cronoloxicamente posteriores, nomeadamente no 
Neogótico do século XIX.

FA1.B7.5.1. Analiza o proceso de fabricación e instalación das vidreiras policromadas nas catedrais máis 
representativas.

FA1.B7.6.1. Explica o cambio formal da escultura románica á gótica.

FA1.B7.7.1. Identifica os elementos da pintura gótica a partir de fontes historiográficas.

FA1.B7.7.2. Explica o proceso técnico da pintura sobre táboa.

FA1.B7.8.1. Comenta o proceso de fabricación e aplicación da pintura ao tempero.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en Fundamentos da Arte I

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

FA1.B7.9.1. Identifica os elementos característicos da vestimenta gótica a partir de fontes historiográficas.

-Coñecer as causas da orixe e as etapas de 
desenvolvemento do renacemento Trecento, 
Quattrocento, Cinquecento.

-Valorar a influencia da cultura romana na arte do 
renacemento

-Identificar as obras arquitectónicas máis 
representativas do renacemento italiano

-Diferenciar a pintura gótica da do renacemento

-Identificar obras e autores sinaladas da pintura 
renacentista

-Identificar as obras e autores máis destacados da
escultura da época

-Coñecer a singularidade da pintura veneciana 
fronte a dotras cidades italianas

-Coñecer o concepto de perspectiva cónica frontal

-Diferenciar a técnica do óleo de outras e é quen 
de describila de xeito breve

Bloque 8. O Renacemento

FA1.B8.1.1. Analiza a orixe do Renacemento en Italia.

FA1.B8.1.2. Relaciona as etapas da implantación do Renacemento e a cronoloxía gótica en Europa.

FA1.B8.2.1. Comenta a importancia da cultura romana na arte do Renacemento.

FA1.B8.3.1. Analiza a relación dos elementos arquitectónicos aplicando a proporción áurea.

FA1.B8.4.1. Identifica os cambios na pintura desde o Gótico ata o Renacemento.

FA1.B8.4.2. Recoñece as principais pinturas do Renacemento e a súa autoría.

FA1.B8.4.3. Analiza a vida e a obra de Leonardo da Vinci.

FA1.B8.4.4. Explica a obra de Raffaello Sanzio, nomeadamente "A escola de Atenas" e os retratos de "La 
Fornarina" e de "Baltasar de Castiglione".

FA1.B8.5.1. Compara a evolución da pintura do primeiro Renacemento ata o colorido veneciano.

FA1.B8.6.1. Identifica as esculturas e os traballos en volume máis emblemáticos do renacemento.

FA1.B8.7.1. Analiza as vestimentas reflectidas nos cadros de Veronese.

FA1.B8.8.1. Describe con detalle o cadro "O lavatorio" de Jacopo Robusti "Tintoretto" e a aplicación 
técnica da perspectiva cónica.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en Fundamentos da Arte I

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

FA1.B8.9.1. Describe a técnica da pintura ao óleo sobre lenzo e relaciónaa coa pintura anterior sobre 
táboa.

FA1.B8.10.1. Debate acerca das características da pintura ao tempero e ao óleo.

-Coñecer a importancia dos mecenas na 
producción artística de M. A. Buonarroti

-Identificar as obras máis representativas do autor 
en particular os frescos da capela sixtina

-Recoñecer a singularidade de M.A. Buonarroti

Bloque 9. Michelangelo Buonarroti

FA1.B9.1.1. Comenta a relación dos mecenas e a arte, especialmente entre os Medici, Xulio II e 
Michelangelo.

FA1.B9.2.1. Recoñece a importancia histórica da obra en conxunto de Michelangelo.

FA1.B9.2.2. Analiza a obra arquitectónica, escultórica e pictórica de Michelangelo.

FA1.B9.3.1. Comenta o proceso da creación da pintura ao fresco da Capela Sixtina.

FA1.B9.4.1. Analiza a evolución iconográfica da escultura de Michelangelo, remarcando dun modo 
especial as esculturas do final da súa vida.

-Relacionar a cronoloxía do Renacemento español
co italiano.

-Identificar a relación entre a sociedade da época 
e as artes plásticas.

-Recoñecer as principais obras arquitectónicas do 
Renacemento español

-Distinguir as obras pictóricas máis importantes do
renacemento español.

Bloque 10. O Renacemento en España

FA1.B10.1.1. Resume os principais feitos históricos relacionados coa arte española.

FA1.B10.2.1. Explica a relación entre o emperador Carlos V e Tiziano.

FA1.B10.2.2. Explica a relación errada entre Filipe II e El Greco.

FA1.B10.3.1. Identifica a tipoloxía do edificio renacentista, referenciada a edificios emblemáticos españois.

FA1.B10.4.1. Compara a escultura relixiosa española coa escultura italiana coetánea.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en Fundamentos da Arte I

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

-Diferenciar a técnica da escultura española ca do 
resto de Europa.

-Identificar as características da música 
renacentista

-Coñecer vestimenta e mobiliario renacentistas

FA1.B10.4.2. Analiza a expresividade na obra de Berruguete.

FA1.B10.5.1. Comenta a obra de Hieronymus Bosch e a súa relación coa monarquía española.

FA1.B10.5.2. Analiza a obra pictórica de El Greco e a súa relación coa iconoloxía bizantina.

FA1.B10.6.1. Analiza a obra da pintora Sofonisba Anguissola.

FA1.B10.7.1. Recoñece os instrumentos musicais do Renacemento.

FA1.B10.7.2. Analiza a obra musical de Tomás Luis de Victoria.

FA1.B10.8.1. Identifica a tipoloxía do moble do Renacemento: arcas, arquetas, mobles bargueños e 
cadeiras de frades.

FA1.B10.8.2. Analiza os traxes dos personaxes dos cadros do Renacemento, nomeadamente na obra de 
Sánchez Coello.

-Coñecer o panorama político Absolutismo da 
Francia da época

-Saber as causas da transición do Barroco ao 
Rococó

-Diferenciar as características e temática das 
pinturas do barroco e do rococó

-Identificar e diferenciar as pinturas de A.R.Mengs 
e Francisco de Goya

Bloque 12. O Rococó. Francia e o resto de Europa

FA1.B12.1.1. Identifica a orixe do Rococó.

FA1.B12.1.2. Relaciona a situación política francesa e o Rococó.

FA1.B12.1.3. Analiza a evolución do Barroco ao Rococó.

FA1.B12.2.1. Compara a pintura barroca e a pintura rococó.

FA1.B12.2.2. Analiza a temática do barroco relixioso e a pintura galante francesa.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en Fundamentos da Arte I

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

-Coñecer a obra de F. Salzillo

-Valorar a obra de W.A. Mozart e recoñece alguna
das suas obras principais

-Coñecer as formas musicais seguintes: misas, 
oratorios, concertos e sinfonías e algunhas das 
suas partes

-Identificar as características da moblaxe estilo 
Luis XV

-Diferenciar o vestiario da época según a clase 
social

-Distinguer Louza de Cerámica, a tipoloxía desta 
polas suas características

-Identificar alguna delas

-Coñecer a técnica do vidro soplado e tallado

FA1.B12.2.3. Analiza o cadro "L'escarpolette" (O bambán), de Jean-Honoré Fragonard.

FA1.B12.3.1. Compara as obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun e os pintores 
masculinos da súa época.

FA1.B12.4.1. Relaciona a obra de Anton Rafael Mengs e os pintores europeos do seu tempo.

FA1.B12.4.2. Compara as obras de Mengs coas de Goya e establece posibles influencias.

FA1.B12.5.1. Analiza a obra de Francisco Salzillo.

FA1.B12.5.2. Compara o tratamento iconolóxico dos motivos relixiosos entre Gregorio Fernández e 
Salzillo.

FA1.B12.6.1. Analiza a obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart.

FA1.B12.6.2. Recoñece partes importantes dos traballos máis coñecidos de Mozart.

FA1.B12.6.3. Compara as óperas de Mozart con outras de diferentes épocas.

FA1.B12.6.4. Compara o "Réquiem" de Mozart con obras doutros autores.

FA1.B12.7.1. Describe as partes das composicións musicais máis representativas: oratorios, misas, 
concertos, sonatas e sinfonías.

FA1.B12.8.1. Analiza a moblaxe rococó.

FA1.B12.8.2. Identifica o estilo Luís XV en moblaxe.

FA1.B12.8.3. Compara os vestidos da corte francesa co resto de traxes europeos.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en Fundamentos da Arte I

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

FA1.B12.8.4. Describe o vestiario das clases altas, medias e baixas no século XVIII.

FA1.B12.9.1. Analiza a tipoloxía da cerámica europea.

FA1.B12.9.2. Describe a evolución da louza ata a porcelana.

FA1.B12.9.3. Identifica a tipoloxía da cerámica europea en relación á cerámica oriental.

FA1.B12.10.1. Identifica as características da fabricación do vidro.

FA1.B12.10.2. Describe o proceso de fabricación do vidro soprado.

-Describir a situación política en Francia que 
propicia a aparición do Neoclasicismo

-Identificar o estilo Neoclásico en edificios 
notables deste estilo

-Valorar a importancia do neoclasicismo 
dentro da cultura europea.

-Identificar algúns elementos orientáis 
incorporados á cultura europea

-Coñecer as principais características da 
escultura neoclásica

-Identificar obras destacadas de Canova e 
Carpaux

Bloque 13. O Neoclasicismo

FA1.B13.1.1. Compara a situación política francesa de Luís XVI e o estilo artístico que o relaciona.

FA1.B13.1.2. Relaciona a vida de Napoleón e o estilo Imperio.

FA1.B13.1.3. Compara os edificios neoclásicos en Europa, e determina as diferenzas e as semellanzas.

FA1.B13.1.4. Identifica os principais edificios neoclásicos europeos e americanos.

FA1.B13.2.1. Analiza as causas da volta ao clasicismo arquitectónico.

FA1.B13.3.1. Infire a partir do auxe do comercio con Oriente o crecente gusto orientalizante da moda 
europea.

FA1.B13.4.1. Compara a obra de Antonio Canova coa escultura anterior.

FA1.B13.4.2. Recoñece os principais traballos de Canova e Carpeaux.
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Estándares de aprendizaxe e competencias que non se adquiriron en Fundamentos da Arte I

Criterios avaliación Estándar de aprendizaxe

-Identificar y diferenciar las obras de Jean 
Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres.

-Identificar a obra de algún dos pintores máis 
destacados de Ingaterra

-Valorar a influencia de Emma Hamilton na moda 
da época

FA1.B13.4.3. Compara a escultura de Canova e Carpeaux.

FA1.B13.5.1. Compara a obra pictórica dos pintores europeos máis salientables, por exemplo Jean 
Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres.

FA1.B13.6.1. Explica a obra pictórica dos principais pintores ingleses: Thomas Lawrence, Joshua 
Reynolds e outros.

FA1.B13.6.2. Analiza a relación artística e persoal entre Emma Hamilton, George Romney e o almirante 
Nelson.

FA1.B13.6.3. Relaciona a influencia entre Emma Hamilton e a moda da época.

FA1.B13.7.1. Compara a tipoloxía entre a moblaxe Luís XV, a Luís XVI e a Imperio.
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Estándares de Aprendizaxe non adquiridos e mínimos imprescindíbles de Cultura Audio-
visual I (En negrita)

            

Bloque 3.

A imaxe en 
movemento 
e a súa ca-
pacidade ex-
presiva

B3.1. Fundamentos per-
ceptivos da imaxe en 
movemento. Ilusión de 
movemento.

CA1B3.2.1. Analiza os 
elementos espaciais e 
temporais, as caracte-
rísticas básicas, o sig-
nificado e o sentido na 
lectura de imaxes en 
movemento. 

Coñece os principios 
perceptivos que posibi-
litan a ilusión do move-
mento

B3.2. Composición ex-
presiva do cadro de ima-
xe no cine e en televi-
sión. 

Función da iluminación

CA1B3.2.1. Analiza os 
elementos espaciais e 
temporais, as caracte-
rísticas básicas, o sig-
nificado e o sentido na 
lectura de imaxes en 
movemento.

Define plano cinemato-
gráfico e montaxe Re-
coñece o valor da mon-
taxe nas producción 
audiovisuais e seu pa-
pel significado

CA1B3.2.2. Identifica e 
analiza os elementos ex-
presivos e estéticos utili-
zados nas producións au-
diovisuais (película cine-
matográfica, programa de
televisión, etc.).

É que de diferenciar dis-
tintas produccións audio-
visuais. Cine, teleserie, 
televisión polos recursos 
expresivos que empre-
gan

CA1B3.3.1. Valora a 
función da iluminación 
como compoñente ex-
presivo na construción 
do plano de imaxe.

Recoñece diferentes ti-
pos de iluminación 

e seu valor expresivo

B3.3. Características 
técnicas da imaxe cine-
matográfica e videográfi-
ca, da imaxe televisiva e
dos audiovisuais. 3D.

CA1B3.3.2. Identifica os 
sistemas técnicos de 
captación e edición dixital
en producións audiovi-
suais.
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Identifica diferentes pro-
duccións audiovisuais po-
las suas características 
técnicas.

Recoñece e identifica as 
produccións 3D

CA1B3.3.3. Analiza as 
características dos siste-
mas de captación e pro-
xección de imaxes en 3D

B3.4. Sistemas de cap-
tación de imaxes en mo-
vemento. Sistemas tradi-
cionais analóxicos e mo-
dernos sistemas dixitais.

CA1B3.4.1. Analiza pe-
zas videográficas ou ci-
nematográficas en que 
se apliquen efectos de 
movemento (intencio-
nados ou técnicos).

Coñece o desevolve-
mento histórico dos 
sistemas de captación 
de imaxe en movemen-
to

B3.5. Características ex-
presivas da velocidade 
de reprodución de ima-
xes: cine mudo; cámara 
lenta; bullet time.

CA1B3.5.1. Realiza mo-
dificacións en pezas vi-
deográficas alterando a 
velocidade de reprodu-
ción e os parámetros re-
lacionados co tamaño de 
imaxe, e analiza o resul-
tado obtido.

Aprecia o valor expresivo
da alteración Da veloci-
dade de reproducción 
(Cámara rápida, lenta, 
superlenta e Bullet time)

B4.2. Planos de imaxe. 

Movementos de cámara.

CA1B4.1.1. Relaciona 
os elementos formais 
do plano e a súa conse-
cuencia narrativa.

Coñece os diferentes ti-
pos de plano según a 
súa amplitude e seu va-
lor narrativo

B4.3. Diálogo no cine: 
plano e contraplano.

CA1B4.2.1. Analiza 
nunha obra cinemato-
gráfica a construción 
narrativa dos planos e a
secuencia.

CA1B4.2.2. Comenta a 
construción do plano-
contraplano nun diálo-
go, a partir dunha obra 
cinematográfica.

Analiza o emprego do 
plano-contraplano e as 
suas variantes en 
exemplos propostos
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B4.4. Plano secuencia. CA1B4.2.3. Explica a 
complexidade técnica 
da construción dun pla-
no secuencia, utilizan-
do, entre outras pezas 
posibles, "A soga" de 
Alfred Hitchcock; "Sede
de mal" de Orson We-
lles e "Son Cuba" de 
Mikhail Kalatofov.

Define o concepto pla-
no-secuencia 

É consciente da sua 
complexidade técnica

B4.5. Relacións espazo-
-temporais na narración 
audiovisual. Flashfo-
rward e flashback.

CA1B4.3.1. Comenta a 
transcendencia narrati-
va do flashback en 
obras cinematográficas
de relevancia.

CA1B4.3.2. Analiza o sig-
nificado narrativo do flas-
hback en series para te-
levisión.

Analiza a importancia 
narrativa do flashback 
seu porqué e seu uso 
en cine e en series de 
TV

B4.6. Literatura e guión 
cinematográfico. Sinop-
se. Escaleta. Guión lite-
rario. Secuencia. Guión 
técnico. Storyboard.

CA1B4.4.1. Analiza a 
estrutura narrativa de 
obras significativas da 
historia do cine.

Diferencia guión litera-
rio, guión técnico e Sto-
ryboard
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B4.7. Montaxe audiovi-
sual.

B4.8. Xéneros cinemato-
gráficos. Xéneros televi-
sivos. Cine de ficción e 
documental. Cine de ani-
mación.

CA1B4.5.1. Identifica e 
analiza os elementos 
técnicos, expresivos e 
estéticos utilizados nas
producións audiovi-
suais, e aplicalos na va-
loración de diversos 
produtos (película cine-
matográfica, programa 
de televisión, etc.).

CA1B4.5.2. Especifica a
tipoloxía de xénero, a 
intencionalidade comu-
nicativa e os códigos 
expresivos empregados
na realización de pe-
lículas e programas de 
televisión, a partir da 
súa visión e da súa 
análise.

Coñece os recursos bá-
sicos de montaxe e a 
sua tipoloxia 

Analiza e Identifica o 
xénero de diferentes 
producións audiovi-
suais 

(Cine )

Televisión 2º curso

B4.9. Narrativa dos pro-
dutos interactivos.

CA1B4.6.1. Analiza pro-
ducións multimedia inte-
ractivas e de novos me-
dios, identificando as ca-
racterísticas dos produtos
e as súas posibilidades.

Observa as característi-
cas das producións inte-
ractivas

Videoxogos e outros

CA1B.4.7.1. Identifica e 
explica as posibilidades 
das tecnoloxías da infor-
mación e da comunica-
ción, con especial aten-
ción aos medios de co-
municación de libre acce-
so, como internet.

Identifica as capacidades
das novas tenoloxías e a 
rede como canle de pro-
ducción e distribución

“Streaming” e productos 
á carta “Podcasting”
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Estándares de Aprendizaxe non adquiridos e aprendizaxes mínimas imprescindibles 

Debuxo Técnico 1 (En negrita) 

B2.9. Sistema diédrico.

B2. 10. Procedementos 
para a obtención das pro-
xeccións diédricas.

B2.11. Disposición normali-
zada.

B2.12. Reversibilidade do 
sistema. Número de pro-
xeccións suficientes.

DT1B2.1.4. Comprende os funda-
mentos do sistema diédrico e 
describe os procedementos de 
obtención das proxeccións e a 
súa disposición normalizada.

Coñece o sistema diédri-
co e seus fundamentos.

Comprende a disposi-
ción normalizada de vis-
tas principais  en s. 
diédrico

B2.13. Representación e 
identificación de puntos, 
rectas e planos. Posicións 
no espazo. Paralelismo e 
perpendicularidade. Per-
tenza e intersección.

B2.14. Proxeccións diédri-
cas de sólidos e espazos 
sinxelos.

B2.15. Seccións planas. 

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, de-
buxando a man alzada as súas vis-
tas principais no sistema de proxec-
ción ortogonal establecido pola nor-
ma de aplicación, dispondo as pro-
xeccións suficientes para a súa defi-
nición e identificando os seus ele-
mentos de xeito inequívoco.

DT1.B2.1.5. Comprende o funcio-
namento do sistema diédrico, re-
lacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notacións 
coas proxeccións necesarias 
para representar inequivocamen-

É quen de debuxar correc-
tamente sólidos sinxelos 
en s.diédrico empregando 
as vistas necesarias

Coñece as normas de re-
presentación 

  

Resolve problemas bási-
cos de xeometría descri-
tiva ;paralelismo
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Determinación da súa ver-
dadeira magnitude.

te a posición de puntos, rectas e 
planos, e resolve problemas de 
pertenza, intersección e verdadei-
ra magnitude.

Perpendicularidade       
interseccións e seccións
planas.

Coñece o concepto de 
verdadeira magnitude 
tanto de segmentos 
como de ángulos.

B2.14. Proxeccións diédri-
cas de sólidos e espazos 
sinxelos.

B2.15. Seccións planas. 
Determinación da súa ver-
dadeira magnitude.

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, de-
buxando a man alzada as súas vis-
tas principais no sistema de proxec-
ción ortogonal establecido pola nor-
ma de aplicación, dispondo as pro-
xeccións suficientes para a súa defi-
nición e identificando os seus ele-
mentos de xeito inequívoco.

Fai seccións planas por 
planos proxectantes e 
aplica algún método 
para determinar a  verda-
deira magnitude

Bloque 3 Normalización

B2.17. Visualización e de-
buxo a man alzada de axo-
nometrías a partir das vis-
tas principais de pezas sin-
xelas.

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 
perspectivo formas tridimensio-
nais sinxelas definidas suficien-
temente polas súas vistas princi-
pais, debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais (iso-
metrías e cabaleiras).

DT1.B2.1.8. Determina seccións 
planas de obxectos tridimensionais 
sinxelos, visualizando intuitivamente
a súa posición mediante perspecti-
vas a man alzada, debuxando as 
súas proxeccións diédricas e obten-
do a súa verdadeira magnitude.

Debuxa sólidos sinxelos

En sistema diédrico 

É quen de cambiar de 
sistema perspectivo

Debuxar  a man alzada 
en perspectiva cabaleira 
e axonométrica 

Determina seccións 
planas de sólidos por pla-
nos proxectantes e obtén 
a súa verdadeira magni-
tude
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B2.20. Sistema axono-
métrico.

B2.21. Fundamentos do 
sistema. Disposición dos 
eixes e utilización dos coe-
ficientes de redución.

B2.22. Sistema axono-
métrico ortogonal, perspec-
tivas isométricas, dimétri-
cas e trimétricas.

B2.23. Sistema axono-
métrico oblicuo: perspecti-
vas cabaleiras e militares.

B2.24. Aplicación do óvalo 
isométrico como represen-
tación simplificada de for-
mas circulares.

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas 
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 coordena-
dos como óvalos en lugar de elip-
ses, simplificando o seu trazado.

Coñece o sistema axo-
nométrico, seus funda-
mentos e variantes.

Realiza perspectivas axo-
nométricas e cabaleiras 
partir das súas vistas en s.
diédrico 

Trazándoas correctamente
cos instrumentos de debu-
xo

Debuxa circunferencias 
en s. axonométrico

Empregando óvalos ins-
critos nun rombo iso-
métrico

B2.25. Sistema cónico cen-
tral.

B2.26. Elementos do siste-
ma. Plano do cadro e cono
visual.

B2.27. Determinación do 

DT1.B2.4.1. Comprende os funda-
mentos da perspectiva cónica e cla-
sifica a súa tipoloxía en función da 
orientación das caras principais res-
pecto ao plano do cadro e a re-
percusión da posición do punto de 
vista sobre o resultado final, deter-
minando o punto principal, a liña do 
horizonte, os puntos de fuga e os 
seus puntos de medida.

DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de 
utensilios de debuxo perspectivas 
cónicas centrais de corpos ou espa-
zos con circunferencias situadas en 
caras paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa orien-
tación para simplificar o seu traza-

Coñece os fundamentos 
do sistema cónico e seus 
elementos

Representa espazos e 
sólidos sinxelos en p. Có-
nica frontal
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punto de vista e orienta-
ción das caras principais.

 B2.28. Paralelismo. Pun-
tos de fuga. Puntos métri-
cos.

B2.29. Representación 
simplificada da circunferen-
cia.

do.

Representa  unha circun-
ferencia situada nun plano
paralelo os do sistema

B2.30. Sistema cónico obli-
cuo.

B2.31. Representación 
simplificada da circunferen-
cia.

B2.32. Representación de 
sólidos nos diferentes sis-
temas.

DT1.B2.4.3. Representa formas 
sólidas ou espaciais con arcos de 
circunferencia en caras horizontais 
ou verticais, debuxando perspecti-
vas cónicas oblicuas coa axuda de 
utensilios de debuxo, simplificando 
a construción das elipses perspecti-
vas mediante o trazado de polígo-
nos circunscritos, trazándoas a man
alzada ou coa axuda de patróns de 
curvas.

Coñece as variables da 
cónica oblicua

Representa polígonos e 
circunferencias en planos 
verticais ou horizontais  

Bloque 3 Normalización

B3.6. Escalas. Cotación.

B3.9. Cortes e seccións

DT1.B3.2.3. Cota pezas indus-
triais sinxelas identificando as 
cotas necesarias para a súa co-
rrecta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa nor-
ma.

DT1.B3.2.5. Representa obxectos 
con ocos mediante cortes e sec-
cións, aplicando as normas básicas 
correspondentes.

Emprega as normas co-
múns nas súas repre-
sentacións

É que de debuxar cortes e
seccións sinxelos aplicado
as normas

B3.4. Vistas. Liñas normali- DT1.B3.2.2. Representa pezas e Representa as vistas 
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zadas.

B3.5. Aplicacións da nor-
malización.

B3.6. Escalas. Cotación

elementos industriais ou de 
construción, aplicando as nor-
mas referidas aos principais 
métodos de proxección ortográfi-
cos, seleccionando as vistas im-
prescindibles para a súa defini-
ción, dispóndoas axeitadamente 
e diferenciando o trazado de ei-
xes, liñas vistas e ocultas.

dunha peza en diédrico 
as dispón correctamente
e representa liñas e co-
tas tentando respectar a 
súa tipoloxía normaliza-
ción
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2.4.- ANÁLISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL DA 
AREA COA FINALIDADE DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO 
ALUMNADO.

Os resultados da avaliación inicial realizada aos alumnos de EPVA 4º ESO e Fundamentos da 
Arte II, de 2º de bacharelato, concordan cos resultados que se desprenden da análise das progra-
macións e adaptacións das mesmas realizadas no curso pasado e reflexadas nas táboas anterio-
res, polo que se tratarán de reforzar estes estándares no curso actual, conscientes da particulari-
dade destes cursos, que cerran ciclo.

2.5.- INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS Á PROGRAMA-
CIÓN DO CURSO 2020-21.

Revisión dos obxectivos de área, das competencias clave e dos contidos.

Consideramos que todos os obxectivos do curso son imprescindibles, xa que non podemos pres-
cindir de ningún. Se por mor da situación non se puidesen adquirir na súa totalidade, comentare-
molo na memoria de fin de curso.

No referente aos contidos que non se traballaron no curso anterior, incorporaranse en relación aos
do curso actual, ao comezo de cada bloque e ao longo de todo o curso. Cando isto non sexa posi-
ble, por tratarse de contidos independentes ou que non teñen continuidade no curso seguinte, 
adaptarase a temporalización para recuperalos nas primeiras semanas do curso, na medida en 
que sexa posible.

Atendendo a estas aprendizaxes non adquiridas o curso pasado e ás especiáis circunstancias do 
inicio do actual, de provisionalidade e incertidume, decidiuse no caso da materia de EPVA de 1º, 
3º e 4º da ESO, trasladar os contidos de debuxo técnico á primeira avaliación, debido á maior difi-
cultade que supoñen para o alumnado en xeral.

2.6.- PLAN DE REFORZO.

Realizaranse tarefas globalizadas para a posta en práctica de todas as competencias, o uso das 
TICs como recurso didáctico, actividades que favorezan a autoaprendizaxe e a investigación me-
diante proxectos de traballo, entre outras.

Adaptaranse ás necesidades individuais do alumnado derivadas do resultado da avaliación inicial. 
Extenderanse durante o 1º trimestre
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2.7.- ADAPTACIÓNS NECESARIAS Á DOCENCIA NON PRESENCIAL

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta.

a) Metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais (modalidade en-
sino telemático)

A docencia realizarase a través da aula virtual co curso creado para cada área e nivel 
no que está matriculado todo o alumnado.

Recursos da aula virtual:

– Apuntamentos. Servirán de guía e consulta para o alumno.

– Exercicios diversos e graduados en dificultade.

– Videos e documentais.

Material informático:

– Busca de información. 

– Software educativo, tanto instalable como en liña.

Debido ás condicións, empregarase o método expositivo-experimental e o método de 
análise de obxetos, canalizados a través da aula virtual do centro onde estarán dispo-
ñibles as explicacións escritas e/ou en medios audiovisuais, ademáis dos exercicios 
que terán que resolver.

Método expositivo-experimental: Consiste na explicación e demostración práctica da 
unidade por parte do profesor, xunto coa realización de exercicios e tarefas por parte 
dos alumnos. Deberase facer que os alumnos reflexionen sobre o exposto, e dosifica-
rase a dificultade para que podan resolver os problemas por eles mesmos.

Método de análise de obxectos: A análise e manipulación dos obxectos e sistemas 
técnicos, é un método didáctico que consiste en organizar diversas propostas de tra-
ballo en torno a un obxecto ou sistema técnico. Desta forma os coñecementos abstrac-
tos teñen un significado.

a) Metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena (modalidade en-
sino mixto)

A mesma que para a modalidade de ensino telemático, no relativo ao alumnado en co-
rentena e ao tempo que dure a mesma, agás os exames, que se realizarán preferente-
mente de xeito presencial cando se reincorpore o alumno en situación de illamento.

b) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non 
presencial

Ademáis das estratexias e instrumentos de avaliación xa empregados durante o tempo
que se poida asistir a unha educación presencial, engadiremos os dispoñibles na aula 
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virtual:

– Execicios de aprendizaxe e entrenamento. similares aos exercicios de clase.

– Ensaios.

– Probas restrinxidas en tempo, similares a exames.

Os criterios de cualificación serán os mesmos que na educación presencial:

– Probas obxetivas, exames e similares

– Traballo diario na clase ou na aula virtual

Nas porcentaxes especificadas na programación.

Para os alumnos avaliados negativamente, proporanse actividades de reforzo e de re-
cuperación, segundo os aspectos causantes da avaliación negativa.

O alumno que non supere a avaliación trimestral poderá facer un boletín de tarefas ou 
ben exames de recuperación no seguinte trimestre, según considere o profesor, dos 
aspectos nos que non acadou os obxectivos.

Dado que a avaliación é continua a nota da avaliación ordinaria elaborarase conside-
rando e valorando todo o proceso realizado dende o comezo do curso. A nota final 
acadada na avaliación final ordinaria será o resultado da media das calificacións das 
tres avaliacións.

Se a calificación da avaliación final ordinaria é negativa, o alumno deberá realizar un 
exame de recuperación en setembro de toda a materia, que consistirá en exercicios e 
preguntas teóricas relacionadas cos estándares de aprendizaxe e a súa puntuación 
dependerá da súa importancia, e/ou presentar un boletín de tarefas con anterioridade 
á data de exame. A nota mínima a acadar en cada unha das partes para facer media 
será de 4 puntos sobre 10 e o profesor decidirá o peso que terá a nota de cada unha 
das partes e informará ao alumnado antes da súa realización.

En todos os casos as medias calcúlanse incluíndo o primeiro nº decimal e redondean-
do á alza ata o nº enteiro superior a partires de 0,5 puntos.

a) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a 
ensinanza telemática.

Non todo o alumnado ten acceso a internet e os que teñen, non dispoñen todos dun 
equipo axeitado para conectarse e seguir o ensino telemático. A estas familias, ao 
igual que o pasado curso, o centro intentará facilitarlles os equipos. No caso de non 
poder prestar a todo o alumnado facilitaranse as tarefas en papel.

b) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento conti-
nuo do curso polo alumnado.

Controlarase semanalmente o acceso e actividade de cada alumno/a á aula virtual no 
caso de suspensión da actividade lectiva.
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3.-CONTRIBUCIÓN  DA  ÁREA  Ó  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS
CLAVES.

As competencias  básicas  recollidas  no Decreto  86/2015 da consellería  de cultura,
educación e ordenación universitaria establece as seguintes competencias clave no
currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT
• Competencia dixital (CD)
• Aprender a aprender (CAA)
• Competencias sociais e cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

O carácter práctico e integrador dunha materia como a Educación Plástica,Visual e 
audiovisual fai posible que seu proceso de ensino/aprendizaxe permita contribuír 
activamente na adquisición  e desenvolvemento das competencias básicas da 
Educación secundaria obrigatoria.

A competencia que se vincula de xeito máis natural a esta área de coñecemento é a 
Conciencia y expresións culturais (CCEC).
A nosa materia proporciona un ámbito de vivencias, relacións e coñecementos que fan
posible a familiarización cos diferentes códigos artísticos, isto implica ampliar as 
capacidades de observación, representación mental e coñecemento, así como as 
capacidades de expresión e creación.
Dende as primeiras etapas o alumnado aprenderá a, manter a atención, captar, 
discriminar, relacionar e apreciar os valores estéticos e culturais das producións 
artísticas, tanto as propias como as dos demais. Desde as posibilidades expresivas 
facilítase a comunicación a outros de ideas e sentimentos, a liberación de tensións e a 
manifestación destas en produtos novos, persoais e orixinais.

A materia facilita tamén o desenvolvemento da competencia social e cívica (CSC).
A expresión e creación artística estimula o traballo en equipo e proporciona situacións 
propicias para traballar a tolerancia, o respecto, a cooperación e a flexibilidade: 
contribuíndo á empatía e a adquisición de habilidades sociais.
A expresión plástica e visual de emocións e vivencias relacionadas cos dereitos e 
liberdades cívicos pode ser un espazo apropiado para o coñecemento e a reflexión 
sobre situacións de gran valor formativo desde unha perspectiva social, afectiva, ética 
e moral.

A adquisición da competencia dixital (CD) vese enormemente favorecida por esta 
materia O emprego das TIC, para a busca, selección, ordenación e clasificación da 
información, trabállase con actividades e tarefas que van dende a análise de 
mensaxes da contorna audiovisual e multimedia ao emprego de medios tecnolóxicos 
específicos, en particular, achegando ferramentas de expresión e de creación e 
manipulación de  imaxes fixas e en movemento.

A Educación Plástica,visual e audivisual esixe e facilita o desenvolvemento de 
habilidades e destrezas relacionadas co pensamento científico: formular hipóteses, 
observar, experimentar, descubrir, reflexionar, analizar, extraer conclusións e 
xeneralizar. Tamén require a observación e o contacto co entorno e a natureza e a 
sensibilización cara a aspectos relacionados coa conservación, coidado do medio.
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A evolución na capacidade de percepción e estruturación do espazo,  a través dos
contidos  de  xeometría  e  da  representación  obxectiva  das  formas  e  as  súas
transformacións,  dos  espazos  e  os  métodos  de  representación  dos  mesmos
contribúen  de  forma  significativa  a  que  o  alumnado  adquira  a  competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  Compre
destacar  a  adquisición  de  conceptos  como:  Cálculo  e  medida.  Manexo  de
instrumentos de medición; unidades lineais,  angulares, áreas e volumes,  escalas e
manexo das ferramentas propias do trazado xeométrico.

A necesidade de coñecer os materiais  e técnicas favorece a capacidade de tomar
decisións,  seleccionar  as  ferramentas  axeitadas  para  realizar  unha  obra  persoal
implican aprender a elaborar e valorar proxectos, facer funcionais os recursos, analizar
posibilidades,  planificar,  anticipar  resultados  e  avalialos.  Todo  iso  redunda  no
fortalecemento   das  competencias  sentido de  iniciativa  e  espírito  emprendedor
(CSIEE) e Aprender a aprender (CAA)

Finalmente, a adquisición da competencia Comunicación lingüística (CCL) vincúlase
ao desenvolvemento das habilidades no uso da linguaxe verbal e visual.
As capacidade de expresión oral  e escrita vencellanse ao ámbito da descrición de
obras e feitos artísticos e técnicos. A reflexión crítica como vehículos de expresión de
ideas, emocións e sentimentos que a contemplación, a análise e/ou a creación dunha
obra plástica e visual levan consigo.
 
O coñecemento e definición do léxico, a terminoloxía e conceptos propios da área e
seu correcto emprego.
A mellora da capacidade para integrar diferentes códigos lingüísticos particularmente o
visual e a transferencia entre diferentes códigos  
A comunicación na aula á hora de transmitir ideas e mensaxes vinculadas a técnicas,
materiais e instrumentos.
A  lectura  de  textos  relacionados  con  contidos  da  materia  é  tamén  esencial;
familiarizarse  cos  comentarios  e  valoracións  de  críticos  e  creadores  de  diversos
ámbitos (pintura, escultura cine, televisión,), axudarán ao alumnado a mellorar a súa
capacidade de comunicación, a comprender e a avaliar e forxar un criterio persoal e
fortalecer as suas capacidades de comunicación á hora de fundamentar seus gustos e
preferencias estéticas.

* * *
A adquisición  das  competencias  básicas  a  súa  consolidación  e  ampliación  é  un
proceso  que  ten  continuidade  no  ensino  post-obligatorio  cas  materias  de  Cultura
audiovisual  e  Fundamentos  da arte.  1º  e  2º  no bacharelato  de artes  escénicas  e
musicais.
O mesmo cabe dicir da materia de Debuxo técnico no bacharelato científico.
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3.1 RELACIÓN DE ESTÁNDARES QUE FORMAN PARTE DO PERFIL 
COMPETENCIAL  EPVA 1º ESO

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

-  EPVAB  1.2.3.  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.

Comunicación lingüística (CCL)

- EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de 
comunicación audiovisual.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT)

- EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada,
que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

- EPVAB 1.7.7. 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.

Aprender a aprender (CAA)

- EPVAB 3.13.1 Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous 
ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas.

3  .2.- RELACIÓN DE ESTÁNDARES QUE FORMAN PARTE DO PERFIL 
COMPETENCIAL EPVA 3º ESO

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

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

Comunicación lingüística (CCL).

- 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.

Competencia dixital (CD).

- EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, 
empregando os recursos dixitais de axeitadamente.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT)
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-Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.).
-Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, 
utilizando adecuadamente as ferramentas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Competencia dixital (CD).

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

Competencias sociais e cívicas (CSC).

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

3.3.- RELACIÓN DE ESTÁNDARES QUE FORMAN PARTE DO PERFIL 
COMPETENCIAL EPVA 4º ESO

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT)

EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais
EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais de debuxo técnico.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos 
da linguaxe plástica e visual.
EPVAB4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos.
EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades.

Comunicación lingüística (CCL).

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

Competencia dixital (CD)

EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación 
de deseños xeométricos sinxelos.
EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para levar
a cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e Aprender a aprender 
(CAA)

EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de 
creación.
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4.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO

4.1.- OBXECTIVOS DE EPVA  

A Educación  plástica  visual  e  audiovisual  ten  como  obxectivos  desenvolver  nos
alumnos capacidades perceptivas, expresivas e estéticas a partires do coñecemento
teórico e práctico das linguaxes visuais, para comprender a realidade, cada vez máis
configurada  como un  mundo  de  imaxes  e  obxectos  que  son  percibidos  mediante
estímulos sensoriais de carácter visual e táctil.
Ao mesmo tempo, busca potenciar o desenvolvemento da imaxinación, a creatividade
e  a intelixencia emocional, favorecer o razoamento crítico ante as obras  plásticas,
visuais  e  audivisuais  e   ante  o  entorno  social  e  dotar  das  destrezas  técnicas
necesarias para utilizar os elementos plásticos como recursos expresivos e predispor
o alumnado  para o goce do medio natural, social e cultural.

4.2.-OBXECTIVOS DE DEBUXO TÉCNICO

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado 
das competencias necesarias para se poder comunicar gráficamente con 
obxectividade nun mundo cada vez máis complexo, que require do deseño e da 
fabricación de produtos que resolvan as necesidades presentes e futuras. Esta función
comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de convencións a escala nacional, 
comunitaria e internacional, permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou 
proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca.
- Entender o debuxo técnico como unha linguaxe universal que nos permite expresar 
gráfica e obxectivamente  unha realidade.
- Desenvolver as destrezas necesarias para expresarse cos instrumentos específicos 
do debuxo, utilizando as técnicas gráficas axeitadas, ofrecendo solucións claras, 
precisas e obxectivas.
- Desenvolver a visión espacial para ser quen de relacionar, situar e comparar as 
formas tanto no espacio real como a súa correspondencia no espacio do debuxo.
- Coñecer e comprender as regras do debuxo técnico como ferramenta para mellorar a
capacidade de comunicación
- Usar os métodos e coñecementos propios do debuxo técnico na investigación e 
solución razoada de problemas científicos e técnicos.
- Aceptar a normalización como convencionalismo universal que simplifica e facilita o 
entendemento da representación obxectiva e fabricación de productos.
- Coñecer e respectar as principais normas (UNE e ISO), na execución de planos  e 
proxectos técnicos.
-Desenvolver a destreza expresiva necesaria para trazar bosquexos a man alzada, 
rexistrando os aspectos fundamentais de forma, orientación, proporción, medidas, 
detalles, de modelos propostos.
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4.3.-OBXECTIVOS DE CULTURA AUDIOVISUAL

Esta materia pretende iniciar os/as estudantes na fabricación das súas propias imaxes 
e dos seus propios produtos audiovisuais, de natureza tanto estática (como a 
fotografía) como dinámica (como o vídeo).
Ten un carácter propedéutico e básico para o seu desenvolvemento en etapas 
posteriores, xa sexa en estudos universitarios de comunicación audiovisual e 
publicidade, belas arte, etc., ou xa nos de formación profesional de imaxe e son e nas 
ensinanzas artísticas.
A cantidade de información que circula na actualidade, construída a partir de 
elementos técnicos audiovisuais (fotografía, cine, vídeo, televisión e mesmo radio) é 
dunha importancia e dunha magnitude e dimensións que nunca se deron na historia da
humanidade.
A sociedade moderna ten como un dos seus sinais de identidade a presenza de 
imaxes dixitais en practicamente calquera actividade. o alumnado debe estar en 
situación de analizar, relacionar e comprender os elementos que forman parte da 
cultura audiovisual do noso tempo.
O seu fundamento e que o alumnado  comprenda e analice a cultura audiovisual da 
sociedade e os medios de produción utilizados para xerala, e desenvolver un sentido 
crítico e persoal.
A adquisición de competencias para a análise dos elementos expresivos e técnicos 
contribuire a unha cidadanía máis responsable, crítica e participativa.
 Os obxectivos principais son:
- Analizar os productos audiovisuais; Aprender a ver, escoitar  e interpretar,en definitiva
“ler” as mensaxes especialmente as de soporte dixital.
- Coñecer as ferramentas e técnicas asi como o proceso creativo na elaboración de 
productos audiovisuais e as principais canles de difusión e distribución, sinaladamente 
a rede
-Dotar dun sentido crítico baseado en criterios técnicos e estéticos
-Crear productos audiovisuais sinxelos
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4.4.-OBXECTIVOS DE FUNDAMENTOS DA ARTE

A materia de Fundamentos da Arte pretende proporcionar ao/á estudante unha visión 
de conxunto dalgúns dos fitos máis sobresalientes das disciplinas relacionadas coas 
artes plásticas, audiovisuais e musicais, e coa danza, así como as artes decorativas, a
vestimenta, etc. Recolle as principais manifestacións artísticas e culturais 
desenvolvidas desde a Antigüidade ata os nosos días, así como as ideas que as 
promoveron, a súa linguaxe artística e os/as artistas máis sobresalientes de cada 
época.
 O obxectivo fundamental é que o/a alumno/a consiga comprender as creacións 
artísticas e culturais que o/a rodean estudando a súa orixe, a idea de partida, e 
relacionándoas co tempo en que se crearon, así como as formas e as técnicas da 
disciplina de que se trate.
Os principais obxectivos son:
-Coñecer as manifestacións artísticas desenvolvidas polas distintas civilizacións desde
a Antigüidade ata a actualidade entendendo as obras de arte como exponentes da 
creatividade humana, susceptibles de ser gozadas por si mesmas e de ser valoradas 
como testemuño dunha época e a súa cultura.
-Acadrar unha visión xeral das diferentes linguaxes artísticas e a súa evolución ao 
longo da Historia
-Coñecer as distintas técnicas artísticas utilizadas ao longo das diversas
manifestacións culturais.
-Deducir como o contexto social de determinadas épocas determina o resultado da 
creación artística
- Analizar críticamente as pervivencias e repercusiones de cada época no mundo 
contemporáneo.
-Conseguir destreza no manexo das fontes bibliográficas e os recursos informáticos 
para completar a visión xeral da asignatura.
-Coñecer a linguaxe artística e utilizar a terminología propia da disciplina.
- Recoñecer os distintos estilos, movementos e formas de expresión da arte, con 
especial atención á arte española e galega.
- Adquirir un método para a análise da obra de arte e desenvolver a capacidade crítica 
para o seu exame.
- Valorar e gozar do patrimonio artístico, contribuíndo de forma activa á
súa conservación como fonte de riqueza e legado que debe transmitirse ás xeracións 
futuras rexeitando aqueles comportamentos que o deterioran.
-Coñecer técnicas de expresión gráfico-plásticas que exemplifiquen as que se 
empregaron polos artistas ao longo da historia
- Identificar as diferentes formas e estilos musicais e a súa evolución ao longo da 
Historia.
-Contribuír á formación do gusto persoal, a capacidade de goce estético e o sentido 
crítico, e aprender a expresar sentimentos e ideas propias ante a
contemplación das creacións
artísticas, respectando a diversidad de percepcións ante a obra de arte e superando 
estereotipos e prejuicios.
En definitiva a materia de Fundamentos da Arte trata de fomentar a capacidade de 
análise xuízo crítico persoal do alumnado, así como contribuír á súa formación como 
futuro/a artista e creador/a.
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5   .CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE.

5.1  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS E  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN É GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN   EPVA 1º ESO

Bloque 1. 
Expresión 
plástica

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZA-
CIÓN

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

▪ EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a 
liña e o plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e 
producións gráfico plásticas propias e alleas.

1ª AV -Observación directa : si /non
-Exame  de avaliación
-Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

▪ EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a 
observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos 
obxectos e en composicións artísticas, empregándoos como
inspiración en creacións gráfico-plásticas

1ª AV -Observación directa : si /non
-Exame  de avaliación

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

1ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
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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.

1ªAV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

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

1ª AV -2ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

*Obxectivo xeral de etapa

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.

1ª AV -Observación directa
-Exame  de avaliación

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes 
técnicas segundo as propostas establecidas por escrito.

1ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB1.4.3 Realiza composicións modulares con 
diferentes procedementos gráfico-plásticos en aplicacións 
ao deseño téxtil, ornamental, arquitectónico ou decorativo.

1ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

▪ 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.

1ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

* Obxectivo de etapa
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▪ EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e 
secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as 
cores complementarias

1ª AV -Exame de avaliación  
(Ata 2 puntos sobre 10)
-Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 
mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en 
composicións abstractas ou figurativas.

1ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade.

Todo o curso -Observación directa
-Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

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.

1ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a 
técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, 
distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando 
as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e 
a creación de texturas visuais cromáticas.

1ª AV -2ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

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.

1ªAV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

▪ EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos.

1ªAV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
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 EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co medio e 
aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas.

1ªAV - 2ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

CSC

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.

Todo o curso Observación directa

Bloque 2. 
Comunicació
n audiovisual

 EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 2ª AV Exame de avaliación
 Ata 1 punto sobre 10

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie 
de imaxes.

2ª AV -Observación directa
-Exame de avaliación

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de 
iconicidade baseándose nun mesmo tema.

2ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 2ª AV Exame de avaliación
 Ata 0,5 puntos  sobre 10

EPVAB2.2.2 Deseña símbolos e iconas. 1ªAV – 2ª AV -Realización de traballos ou láminas   
(Deseño de logotipo ou símbolo)
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente 
viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas.

2ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que 
interveñen en actos de comunicación visual.

CCL

2ª AV Observación directa
Exame de avaliación
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EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que 
interveñen en actos de comunicación audiovisual.

CCL

2ª AV Observación directa
Exame de avaliación

EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que 
predominan en mensaxes visuais e audiovisuais.

2ª AV Observación directa
Exame de avaliación

Bloque 3. 
Debuxo 
técnico

EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de 
puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e 
perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente 
precisión

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos Exame de 
avaliación

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis
elementos, utilizando o compás.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
Exame de avaliación (opcional)

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, 
usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e
o triángulo equilátero que se posibilita.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
Exame de avaliación (opcional)

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na 
escuadra e no cartabón.

3ª AV Observación directa
Exame de avaliación (opcional)
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EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con 
regra e compás.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, 
medindo coa regra ou utilizando o compás.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
-Observación directa

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

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
Exame de avaliación (opcional)

EPVAB3.10.1 Divide un segmento en partes iguais, 
aplicando o teorema de Thales.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de 
Thales.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os 
exemplos máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, 
bisector, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.).

3ª AV Observación directa
Exame de avaliación

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os 
seus lados e os seus ángulos

3ª AV Observación directa
Exame de avaliación
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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.

3ª AV Observación directa
-Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o 
circuncentro de calquera triángulo, construíndo previamente
as medianas, as bisectrices ou as mediatrices 
correspondentes.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
(Só alumnado que teña  superado 
estándares anteriores)

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero.

3ª AV Exame de avaliación

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo
dous lados consecutivos e unha diagonal.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de
tres a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou 
irregular.

3ª AV Exame de avaliación

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares 
de ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia.

3ª AV -Realización de traballos ou láminas  
-Cualificación 0 a 10 puntos
 (Só alumnado que teña  superado 
estándares anteriores)
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4.1.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  EPVAV  1º ESO

Bloque 1. Expresión plástica

- Identificar os elementos básicos que configuran as imaxes.
- Punto, liña e plano, coñocer súas tipoloxías e capacidades expresivas e experimentar
con eles.
- Crear composicións con puntos liñas planos e texturas con  intencións  expresivas 
concretas.
- Coñecer e aplicar técnicas gráfico –plásticas  secas, húmidas e mixtas; lapis de 
grafito e de cor, témpera e colaxe.
- Experimentar con cores primarias e secunadarias e identificalas.
- Identificalas texturas segundo a súa natureza e realizar composicións con texturas 
gráficas mediante a técnica de frottage.

Bloque 2. Comunicación audiovisual

- Coñecer os elementos que interveñen na comunicación
- Recoñecer grao de iconicidade nunha imaxe (realismo, figuración, abstración)
- Diferenciar significante e significado nunha imaxe
- Distinguir símbolos de iconas
- Coñecer as principais función comunicativas das imaxes
- Realizar ou analizar un cómic e os elementos de comunicación que emprega
- Criar imaxes cunha función comunicativa ou alterar a función dunha imaxe

Bloque 3. Debuxo técnico

- Coñecer e manexar os conceptos xeométricos básicos  punto, recta, plano aplicalos 
a construcciós sinxelas
- Coñecer lugares xeométricos e definilos.
- Construír distintos tipos de rectas; Paralelas, perpendiculares e oblicuas, utilizando a 
escuadra e o cartabón
- Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando medidas de segmentos coa 
regra ou utilizando o compás
- Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra,
escuadra e cartabón.
- Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de ángulos agudos, 
rectos e obtusos
- Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción.
- Utilizar o compás, realizando exercicios variados para familiarizarse con esta 
ferramenta.
- Estudar as aplicacións do teorema de Thales.
- Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus lados e dos seus 
ángulos.
- Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou ángulos).
- Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e arco.
- Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos dun triángulo.
- Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas dos triángulos rectángulos, e 
aplicalas con propiedade á construción destes.
- Coñecer os tipos de cuadriláteros.
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- Construír  os paralelogramos mais sinxelos.
- Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os 
irregulares.
- Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na circunferencia
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5.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN , PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
EPV e AV 3º ESO

Bloque 1. 
Expresión 
plástica

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos 
obxectivos finais.

Todo o 
curso

- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a análise ou 
elaboración de deseños gráficos, deseños de produtos e moda.

Todo o 
curso

- Observación directa: si/ as veces / non

EPVAB1.2.1 Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva

Todo o 
curso

- Observación directa: si/ as veces / non

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

1º AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións 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.

1ºA e 2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
-Exame de avaliación ata 2 puntos
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EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas.

1ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensacións por medio do uso da cor.

1ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

Todo o 
curso

- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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.

1º AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas.

1º e 2ª AV -Observación directa
- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando
ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais.

1ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
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Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos.

1ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas.

1ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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.

Todo o 
curso

-Observación directa : si/ as veces / non
 
Ata 1 punto na nota da avaliación

     

 B 2 
Comunicación 
audiovisual

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión 
óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos.

2ª AV -Observación directa
-Exame avaliación

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da
Gestalt.

2ª AV -Exame avaliación

▪ EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt.

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
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EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual. 2ª AV -Exame avaliación  si/ non

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

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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.

2ª AV -Observación directa: si/ non
-Exame avaliación

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

2ª AV -Observación directa: si/ non
-Exame avaliación

EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e 
puntos de vista, aplicando diferentes leis compositivas.

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

2ªAV -Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos *

*Tarefa colectiva En función do tempo e 
material disponible (obxectivo de etapa)
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EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais.

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB2.10.1 Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e analizando a narrativa cinematográfica 
en relación coa mensaxe.

2ºAV -Coloquio ou debate  na aula
-Observación directa: si/ non

EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito 
axeitado.

2ªAV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
 
*Tarefa colectiva En función do tempo e material 
disponible (obxectivo de etapa)

  

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

3ª AV -Observación directa : si/ as veces /non
-Exame  avaliación

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

3ª AV -Exame  avaliación
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  B 3
Debuxo 
Técnico

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

3ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
- Exame  de avaliación

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

3ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

3ª AV -Observación directa: si/ non
-Exame  avaliación

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o
diámetro maior.

3ªAV -Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos

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

3ªAV -Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos

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

3ªAV -Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos

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

3ªAV -Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos
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EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes 
frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus vértices e as 
súas arestas.

3ªAV -Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos
-Exame  avaliación

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

3ªAV -Observación directa : si/ as veces / non
-Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos

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

3ª AV -Observación directa : si/ as veces / non
-Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos
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4.2.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  EPVA 3º ESO

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
Bloque 1. Expresión plástica
 

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

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos, mediante 
propostas por escrito,
axustándose aos obxectivos finais.

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

Crea composicións gráfico-plásticas persoais 
e colectivas. Axustándose a propostas e  
tenta  acadar obxectivos concretos

B1.2. O proceso creativo desde a idea inicial 
ata a execución definitiva.

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e
por escrito, o proceso creativo propio e alleo 
desde a idea inicial ata a execución definitiva.

Describe e valora o proceso de creación, da 
idea inicial ao arte final

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

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

Comprende o concepto de iconicidade.
Diferencia graos de iconicidade
Representa modelos con diferentes graos de 
iconocidade
Distingue esquema e bosquexo de debuxo 
analítico e relista

B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e 
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pigmento.
B1.6. Temperatura da cor.
B1.7. Simbolismo da cor.

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 claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas.
EPVAB1.4.3. Realiza composicións 
abstractas con diferentes técnicas gráficas 
para expresar sensacións por medio do uso 
da cor.

Identifica e diferencia as propiedades da cor 
luz e a cor pigmento; A lo menos mixturas 
aditiva e substractiva)

Clasifica as cores por temperatura e por 
gama e realiza composicións segundo estes 
criterios

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

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade 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.
EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de
humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de 
opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas.

Emprega axeitadamente varias técnicas 
secas e húmidas.

É quen de facer variacións tonais con lapis
Emprega o  claroscuro para crear  efectos de 
volumen  

Experimentar cas témperas variando o grao 
de disolución e crea texturas visuais 
diferentes

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, Manipula papel e/ou  outros materiais 
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manipulándoo, resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais.
EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos.
EPVAB1.5.6. Aproveita materiais 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.

reciclándoos con fíns creativos.
Crea fotomontaxes ou collages seguindo 
algún criterio expresivo ou comunicativo  

Dispon e achega a cotío ó aula o material de 
traballo preciso para as actividades e manten 
este e o espazo de traballo en bo estado.

Bloque 2. Comunicación audiovisual

B2.1. Percepción visual. Proceso perceptivo.
B2.2. Constantes perceptivas de forma, 
tamaño e cor.
B2.3. Ilusións ópticas.
B2.4. Leis ou principios da Gestalt.

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se 
produce unha ilusión óptica aplicando 
coñecementos dos procesos perceptivos.
EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións 
ópticas segundo as leis da Gestalt.
EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas 
baseándose nas leis da Gestalt.

Coñece  elementos e factores que interveñen 
no proceso de percepción de imaxes.
Identifica algunha das leis visuais da Gestalt
E quen de deseñar unha ilusión óptica 
seguindo modelos ou exemplos

B2.5. Imaxe en movemento: posibilidades 
expresivas

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

Coñece os fundamentos da imaxe en 
movimiento
Realiza unha animación ou imaxe 
secuenciada

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

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

Diferencia entre significante e significado.
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B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a 
imaxe.
B2.8. Denotación e connotación.

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

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.

Fai unha lectura obxectiva de dunha imaxe 
identificando seus elementos básicos

Fai unha lectura subxectiva dunha imaxe  
interpretando seu significado

É quen de diferenciar denotación e 
connotación nunha imaxe

B2.9. Fotografía. A fotografía como medio de 
comunicación.

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

EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos
encadramentos e puntos de vista, aplicando 
diferentes leis compositivas.

Coñece  os conceptos punto de vista e 
encadramento e os identifica nunha fotografía

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

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

Identifica a/as función/s dunha imaxe fixa ou 
en movemento

Coñece as fases de creación dunha obra  
audiovisual

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

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

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

Coñece algún recurso visual ou figura retórica
empregados pola publicidade impresa e 
audiovisual.
É quen de identificalos nun produto 
publicitario

B2.13. Cine. O cine como medio de 
comunicación.

EPVAB2.10.1. Reflexiona críticamente sobre 
unha obra de cine, situándoa no seu contexto

Distingue o xénero cinematográfico
(terror, comedia, drama, cine infantil etc,) e 
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e analizando a narrativa cinematográfica en 
relación coa mensaxe.

relaciona o estilo e a mensaxe da película

B2.14. Linguaxe multimedia como ferramenta
de traballo.

EPVAB2.11.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de
xeito axeitado.

Coñece o concepto multimedia
Elabora ou colabora na elaboración en 
soporte dixital dun documento multimedia

Bloque 3. Debuxo técnico
B3.1. Lugares xeométricos fundamentais. 
Circunferencia, mediatriz, bisectriz e 
mediana.

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

É quen  de definir oralmente o por escrito 
entidades xeométricas sinxelas e as relacións
entre elas paralelismo, perpendicularidade, 
tanxencia etc.  

B3.2. Polígonos. Polígonos regulares e 
irregulares. Clasificación dos polígonos.

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

Diferencia un polígono regular de outro 
irregular
Clasifica polígonos de tres a cinco lados

B3.3. Construción de polígonos regulares 
dado o lado.

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

Costrúe correctamente triángulo equilátero e 
cadrado dado o lado

B3.4. Tanxencias e enlaces. Propiedades e  
consideracións xeométricas das tanxencias.

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os 
casos de tanxencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente as ferramentas.
EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os 
casos de tanxencia entre circunferencias e 
rectas, utilizando adecuadamente as 
ferramentas.

Comprende as condicións de tanxencia recta 
cicunferencia e entre circunferencias
Traza tanxentes seguintes empregando 
axeitadamente as ferramentas:
Rectas Tgs dende un punto a unha 
circunferencia
Traza a recta tanxente a unha circunferencia 
en un punto de esta.
Traza circunferencia tanxente a dúas rectas

B3.5. Tanxencias e enlaces en curvas EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un Constrúe un óvaloregular dado un dos seus 
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técnicas: óvalos e ovoides. óvalo regular, coñecendo o diámetro?  maior.
EPVAB3.6. Analizar e estudar as propiedades
das tanxencias nos óvalos e nos ovoides.

eixes
Comprender a construción do óvalo e do 
ovoide básicos, aplicando as propiedades das
tanxencias entre circunferencias.

B3.7. Enlaces en curvas técnicas. Espirais: 
propiedades e características.

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

Constrúe unha espiral de dous a catro 
centros

B3.8. Redes modulares: cadrada e triangular.
B3.9. Concepto de simetría, xiro e translación
aplicado as composicións modulares.

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

Coñece os conceptos de módulo e rede 
modular
Entende  os conceptos de simetría, xiro e 
translación e aplica algún deles ao deseño de
composicións con módulos

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

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

Comprende o concepto de proxección e 
aplícalo ao debuxo das vistas de obxectos, 
practica as tres vistas de obxectos sinxelos

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

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

Comprende o procedemento da perspectiva 
cabaleira e practicaa aplicada a volumes 
elementais.
Entende o porqué dos coeficientes de 
reducción

B3.12. Axonometría isométrica aplicada a 
volumes sinxelos.

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

Comprende e practica a construción de 
perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos.
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5.2.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  EPVA
3º ESO

Bloque 1. Expresión plástica
Crea composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas. Axustándose a 
propostas e  tenta  acadar obxectivos concretos
Describe e valora o proceso de creación, da idea inicial ao arte final
Comprende o concepto de iconicidade.
Diferencia graos de iconicidade
Representa modelos con diferentes graos de iconocidade
Distingue esquema e bosquexo de debuxo analítico e relista
Identifica e diferencia as propiedades da cor luz e a cor pigmento; A lo menos 
mixturas aditiva e substractiva)
Clasifica as cores por temperatura e por gama e realiza composicións segundo 
estes criterios
Emprega axeitadamente varias técnicas secas e húmidas.
É quen de facer variacións tonais con lapis
Emprega o claroscuro para crear efectos de volumen  
Experimenta cas témperas variando o grao de disolución e crea texturas 
visuais diferentes
Manipula papel e/ou  outros materiais reciclándoos con fíns creativos.
Crea fotomontaxes ou collages seguindo algún criterio expresivo ou 
comunicativo  
Dispon e achega a cotío ó aula o material de traballo preciso para as 
actividades e manten este e o espazo de traballo en bo estado.
 
Bloque 2. Comunicación audiovisual
Coñece elementos e factores que interveñen no proceso de percepción de 
imaxes.
Identifica algunha das leis visuais da Gestalt
E quen de deseñar unha ilusión óptica seguindo modelos ou exemplos
Coñece os fundamentos da imaxe en movimiento
Realiza unha animación ou imaxe secuenciada
Diferencia entre significante e significado.
Fai unha lectura obxectiva de dunha imaxe identificando seus elementos 
básicos
Fai unha lectura subxectiva dunha imaxe interpretando seu significado
É quen de diferenciar denotación e connotación nunha imaxe
Coñece os conceptos punto de vista e encadramento e os identifica nunha 
fotografía
Identifica a/as función/s dunha imaxe fixa ou en movemento
Coñece as fases de creación dunha obra audiovisual
Coñece algún recurso visual ou figura retórica empregados pola publicidade 
impresa e audiovisual.
É quen de identificalos nun produto publicitario
Distingue o xénero cinematográfico
(terror, comedia, drama,cine infantil etc,) e relaciona o estilo e a mensaxe da 
película
Coñece o concepto multimedia
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Elabora ou colabora na elaboración en soporte dixital dun documento 
multimedia

Bloque 3. Debuxo técnico
É quen de definir oralmente o por escrito entidades xeométricas sinxelas e as 
relacións entre elas paralelismo, perpendicularidade, tanxencia etc.  
Diferencia un polígono regular de outro irregular
Clasifica polígonos de tres a cinco lados
Costrúe correctamente triángulo equilátero e cadrado dado o lado
Comprende as condicións de tanxencia recta cicunferencia e entre 
circunferencias
Traza tanxentes seguintes empregando axeitadamente as ferramentas:
Rectas Tgs dende un punto a unha circunferencia
Traza a recta tanxente a unha circunferencia en un punto de esta.
Traza circunferencia tanxente a dúas rectas
Constrúe un óvaloregular dado un dos seus eixes
Comprender a construción do óvalo e do ovoide básicos, aplicando as 
propiedades das tanxencias entre circunferencias.
Constrúe unha espiral de dous a catro centros
Coñece os conceptos de módulo e rede modular
Entende os conceptos de simetría, xiro e translación e aplica algún deles ao 
deseño de composicións con módulos
Comprende o concepto de proxección e aplícalo ao debuxo das vistas de 
obxectos, practica as tres vistas de obxectos sinxelos
Comprende o procedemento da perspectiva cabaleira e practicaa aplicada a 
volumes elementais.
Entende o porqué dos coeficientes de reducción
Comprende e practica a construción de perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos.
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5.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
EPV e AV 4º ESO

Bloque 1. 
Expresión 
plástica

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN

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

Todo o 
curso

- Realización de traballos ou láminas  
  Cualificación de 0 a 10 puntos

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

EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza 
dunha imaxe.
EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da 
cor.

1ª e 2ª AV - Observación directa: si/ as veces / non
- Realización de traballos ou láminas  
  Cualificación de 0 a 10 puntos

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

Todo o 
curso

- Observación directa: si/ as veces / non
- Realización de traballos ou láminas  
  Cualificación de 0 a 10 puntos

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

1ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
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Bloque 2. 
Debuxo técnico
     

EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o 
proceso de creación dunha obra artística, e analiza os soportes, 
os materiais e as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a 
imaxe, así como os seus elementos compositivos.
EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no 
período ao que pertencen.

1ªAV - Observación directa: si /as veces / non
- Exame de avaliación

EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo do 
perceptivo.
EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a 
cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico.

1ª-2ªAV - Pregunta de exame
- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e 
enlaces.
EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de 
formas xeométricas planas e aplícao á creación de deseños 
persoais.

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas 
súas vistas principais.
EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras 
tridimensionais sinxelas.

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
- Exame de avaliación

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

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos
- Exame de avaliación
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Bloque 3. 
Fundamentos do 
deseño

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

2ª AV - Observación directa
- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

2ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

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.

2ª AV - Realización de traballos
- Exame de avaliación

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

2ªAV - Realización de traballo
1. Deseño modular
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

2ªAV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

2ª AV - Observación directa
- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

3ª AV - Realización de traballos

58



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2019-20

Bloque 4. 
Linguaxe 
audiovisual e 
multimedia

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

Todo o 
curso

- observación directa
- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas
cinematográficas, valorando os seus factores expresivos.
EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a 
secuencia dunha película.

3ª AV - Examen de avaliación
- Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

3ª AV - Observación directa, Pregunta de clase

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

3ª AV - Exame da avaliación
- Realización de traballo
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

3ª AV - Observación directa: si/ non

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

3ª AV - Observación directa: si/ non
- Realización de traballo
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

3ª AV - Realización de traballos ou láminas  
- Cualificación de 0 a 10 puntos

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

3ª AV - Cualificación de traballos ou láminas  
0 a 10 puntos
-Exame de avaliación
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EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha actitude 
crítica desde o coñecemento dos elementos que os compoñen

3ª AV - Debate e posta en común
- pregunta de clase
- Exame de avaliación
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5.3.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  EPVA 4º ESO

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
Bloque 1. Expresión plástica
B1.1. A linguaxe plástica e visual na creación 
da composición artística.

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

-Realiza as tarefas propostas, individuais e en
grupo.
-Tenta expresarse de xeito creativo e 
autónomo
- Manexa aceptablemente as técnicas gráfico-
plásticas, seus códigos e  terminoloxía.

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

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

EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento 
e as liñas de forza dunha imaxe.
EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor.

-Aplica as leis compositivas

-Identifica  eixes de simetría, direccións 
principais  liñas de forza e fai trazados 
esquemáticos de modelos

- modifica a cor dunha imaxe con fins 
comunicativos

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

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

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

-Coñece e e quen de elexír as técnicas 
materiais e procedementos de traballo.
Avalia o proceso e o resultado do seu traballo
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B1.8. Seguimento do proceso de creación: 
bosquexo, proxecto, presentación final e 
avaliación (reflexión propia e avaliación 
colectiva).
B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de 
forma cooperativa.

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

-Evidencia coñecer o proceso de elaboración 
dun traballo en grupo e avaliá a súa 
potencialidade

B1.10. Lectura e valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos soportes.

EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha 
linguaxe axeitada, o proceso de creación 
dunha obra artística, e analiza os soportes, 
os materiais e as técnicas gráfico-plásticas 
que constitúen a imaxe, así como os seus 
elementos compositivos.
EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de
arte e sitúaas no período ao que pertencen.

Identifica os soportes e técnicas mais 
habituais das artes plásticas
Recoñece os elementos compositivos
E quen de analizar imaxes artísticas 
senlleiras e sinalar época e estilo

Bloque 2. Debuxo técnico
B2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e 
manexo.
B2.2. Trazados xeométricos: cuadriláteros, 
polígonos regulares e división da 
circunferencia.
B2.3. Tanxencias e enlaces.
B2.4. Aplicación dos procedementos de 
trazado de cuadriláteros, polígonos, 
tanxencias e enlaces no deseño de motivos 
xeométricos

EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo 
descritivo do perceptivo.
EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos 
referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico.
EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de 
tanxencias e enlaces.
EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de
configuración de formas xeométricas planas e
aplícao á creación de deseños persoais.

Analiza a configuración de deseños 
realizados con formas xeométricas planas
E quen  de facer trazados poligonais e 
polígonos regulares  
Resolve exercicos de tanxencias e enlaces
Emprega os materiais de debuxo técnico.con 
suficiente precisión e limpeza

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 

EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais
definidas polas súas vistas principais.
EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, 
planta e perfil) de figuras tridimensionais 

Interpreta as vistas principais dun obxecto a 
man alzada
Representa ordeadamente as vistas 
principais dun obxecto incluindo arestas 
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ocultas. Esbozo a man alzada e con 
utensilios de debuxo técnico.

sinxelas. ocultas

B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos 
eixes e coeficiente de reducción. Liñas vistas 
e ocultas. Rotulaxe. Escalas.
B2.8. Sistema axonométrico: isometría. 
Posición dos eixes. Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas.
B2.9. Perspectiva cónica

central.
B2.10. Perspectiva cónica oblicua.
B2.11. Análise das posibilidades da posición 
do punto de vista.

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

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

Coñece os elementos e características dos 
diferentes sistemas de representación.
Diferencia e identifica os sistemas de 
representación gráfica
Recoñece a utilidade do debuxo de 
representación obxectiva no ámbito das artes,
a arquitectura, o deseño e a enxeñaría
É que de representar obxectos sinxelos en p. 
cabaleira e p.axonométrica
Identifica os elementos da p. cónica
Debuxa obxectos sinxelos en p. cónica

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

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

Realiza prácticas sinxelas con programa CAD
Google sketchup ou LibreCAD

Bloque 3. Fundamentos do deseño
B3.1. Análise das linguaxes visuais cotiás 
(arte, deseño, publicidade, etc.).

B3.3. Análise da estética e a funcionalidade 
do deseño industrial de obxectos.

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

Percibe e interpreta criticamente imaxes e 
formas do seu ámbito cultural, apreciando 
calidades plásticas, estéticas e funcionais

E consciente do proceso de creación artística,
en obras propias e alleas, e distingue e valora
as súas fases.

B3.5. Campos de aplicación do deseño. EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en
función da familia ou a rama do deseño

Distingue as principais áreas do deseño
Identifica e asocia obxectos do deseño á área
a que pertancen

B3.6. Deseño de composicións modulares 
utilizando trazados xeométricos.

EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de 
deseño e composicións modulares utilizando 

Coñece o concepto de modulo e rede 
modular.
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as formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo.

Fai un deseño modular nunha rede básica

B3.7. Compoñentes da imaxe corporativa: 
nome, cor, tipografía, logotipo, deseño, etc.

EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de 
realización da imaxe corporativa dunha 
empresa.
EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas 
e funcionais adaptándoas ás áreas do 
deseño, valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 
EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos artísticos e respecta 
o realizado por compañeiros e compañeiras.

Deseña un logotipo
Ten en conta as diferentes fases de traballo 
alomenos (información, bocetaxe, analise e 
arte final)
Documenta as fases de traballo (porfolio)
Respecta o traballo dos compañeiros

B3.9. Informática ao servizo dos proxectos de
deseño.

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

Emprega o ordenador nos procesos de 
deseño

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia

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

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que 
aparecen en películas cinematográficas, 
valorando os seus factores expresivos.
EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo 
de guión para a secuencia dunha película.

Coñece a tipoloxía de planos 
cinematográficos
Identifica algún deles en exemplos propostos

Realiza de xeito guiado ou colabora na 
realización dun storyboard

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

EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas 
nas que identifica e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de cámara.
EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, 
tendo en conta criterios estéticos.
EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e 

Identifica angulación s e movimentos de 
cámara en secuencias en tomas 
cinematográficas

Realiza fotografías según criterios estéticos 
fixados de antemán
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analiza as súas finalidades.
EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais 
utilizando programas de debuxo por 
computador.

Fai ou colabora en facer unha escolma de 
fotos de prensa con diferentes finalidades
Emprega o programa GIMP como ferramenta 
de tratamento de imaxe fotográfica

B4.7. Deseño dun proxecto publicitario.
B4.8. Desenvolvemento dun proxecto 
persoal.

EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario 
utilizando os elementos da linguaxe gráfico-
plástica.
EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal 
seguindo o esquema do proceso de creación

Segue as fases de creación dun anuncio 
publicitario e
Documenta as fases dun proxecto persoal

B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios 
cunha actitude crítica desde o coñecemento 
dos elementos que os compoñen.

Amosa interese polos contidos publicitarios
Analiza algúns elementos presentes na 
publicidade
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5.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DEBUXO

TÉCNICO II 2º DE BACHARELATO

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORA-
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS E INS-
TRUMENTOS DE AVALIA-
CIÓN

GRAO MÍNIMO DE CON-
SECUCIÓN

Bloque 1. Xeometría e 
debuxo técnico

B1.1. Resolución de proble-
mas xeométricos.

B1.2.  Proporcionalidade.
Rectángulo  áureo.  Aplica-
cións.

B1.3.  Construción  de  figu-
ras planas equivalentes.

B1.4. Relación entre os án-
gulos  e  a  circunferencia.
Arco capaz. 

B1.5. Aplicacións.

DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura 
xeométrica de obxectos industriais 
ou arquitectónicos a partir da análise
de plantas, alzados, perspectivas ou
fotografías, sinalando os seus ele-
mentos básicos e determinando as 
principais relacións de proporcionali-
dade.

DT2.B1.1.2. Determina lugares xeo-
métricos de aplicación ao debuxo 
aplicando os conceptos de potencia 
ou inversión.

DT2.B1.1.3. Transforma por inver-
sión figuras planas compostas por 
puntos, rectas e circunferencias des-

  1ª AV

Ver addenda
COVID 19 Realización de láminas ou 

exercicios específicos

(Cualificación conxunta 
Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota 

Coñece o teorema de Tha-
les 
e  os teoremas da altura  e
do cateto
 e os aplica á resolución 
de problemas de propor-
cionalidade 

Coñece a tipoloxía e rela-
ción  de valor entre os án-
gulos da circunferencia

E quen de debuxar figuras
equivalentes

E quen de determinar a 
sección áurea dun seg-
mento e trazar un rectán-
gulo áureo
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B1.6.  Potencia  dun  punto
respecto  a  unha  circunfe-
rencia.  Determinación  e
propiedades do eixe radical
e do centro radical. Aplica-
ción  á  resolución  de  tan-
xencias.

B1.7. Inversión. Determina-
ción de figuras inversas. 
Aplicación á resolución de 
tanxencias

cribindo as súas posibles aplicacións
á resolución de problemas xeométri-
cos.

DT2.B1.1.3. Transforma por inver-
sión figuras planas compostas por 
puntos, rectas e circunferencias des-
cribindo as súas posibles aplicacións
á resolución de problemas xeométri-
cos.

1ª AV

Realización de láminas ou 
exercicios específicos

(Cualificación conxunta 
Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota

Coñece o concepto de po-
tencia e inversión e e  
quen de resolver proble-
mas  de potencia  eixo ra-
dical, centro radical

e inversión.

Coñece sua importancia 
na resolución de proble-
mas de tanxencias

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias 
para a resolución de problemas xeo-
métricos complexos, analizando as 
posibles solucións e transformán-
doos por analoxía noutros proble-
mas máis sinxelos.

DT2.B1.1.5. Resolve problemas de 
tanxencias aplicando as propieda-
des dos eixes e centros radicais, e 
indicando graficamente a constru-
ción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus 

1ª AV Coñece as rectas e puntos
notables de un triángulo

E quen de debuxar trián-
gulos dos que se coñecen 
rectas e/ou puntos e rec-
tas notables 
  
Resolve problemas de po-
lígonos. Constrúe polígo-
nos regulares e  estrela-
dos  a partires de diferen-
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B1.8. Transformacións xeo-
métricas. Aplicacións. 

B1.13. Homoloxía. Determi-
nación  dos  seus  elemen-
tos. Trazado de figuras ho-
mólogas. Aplicacións.

B1.14.  Afinidade.  Determi-
nación  dos  seus  elemen-
tos.  Trazado  de  figuras
afíns. Construción da elipse
afín a unha circunferencia. 

B1.15.  Trazado  de  figuras
planas  complexas  utilizan-
do  escalas  e  construcións
auxiliares axeitadas

elementos.

DT2.B1.3.1. Comprende as caracte-
rísticas das transformacións homol-
óxicas, identifica os seus invariantes
xeométricos e describe as súas apli-
cacións.

DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a
afinidade á resolución de problemas
xeométricos  e  á  representación  de
formas planas.

DT2.B1.3.3.  Deseña  a  partir  dun
bosquexo previo ou reproduce á es-
cala  conveniente  figuras  planas
complexas,  e indica graficamente a
construción auxiliar utilizada.

1ª AV 

Ver addenda
COVID 19

Realización de láminas ou 
exercicios específicos

(Cualificación conxunta 
Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota

tes datos

Coñece e diferencia as 
transformacións isomórfi-
cas  e anamórficas      

Coñece os elementos 
dunha homoloxía

E quen de resolver proble-
mas sinxelos de  homolo-
xía. 
Debuxa figuras afíns

Manexa e aplica axeitada-
mente o concepto de Es-
cala

B1.9.  Trazado  de  curvas
cónicas e técnicas.

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das
curvas cónicas e as relacións métri-
cas entre elementos, describe as 
súas propiedades e identifica as 

1ª AV Realización de láminas ou 
exercicios específicos

(Cualificación conxunta 

Coñece a definición das 
curvas cónicas ,  seus ele-
mentos e características
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B1.10.  Curvas  cónicas.
Orixe,  determinación e tra-
zado da elipse, a parábola
e a hipérbole.

B1.11.  Curvas  técnicas.
Orixe, determinación e

trazado das curvas cíclicas
e envolventes. 
B1.12. Resolución de pro-
blemas de pertenza, tan-
xencia e incidencia. Aplica-
cións

súas aplicacións.

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de 
pertenza, intersección e tanxencias 
entre liñas rectas e curvas cónicas, 
aplicando as súas propiedades, e 
xustifica o procedemento utilizado.

1ª AV  De-
cembro

Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota

E quen de trazar as curvas
cónicas 

Coñece e Traza curvas ci-
clicas ( cicloide)

Resolve problemas  de 
tanxencias e incidencia 
entre rectas e curvas cóni-
cas

Bloque 2. Sistemas de representación

B2.1. Punto, recta e plano
no sistema diédrico.

B2.2.  Resolución de pro-
blemas de pertenza, inci-
dencia, paralelismo e per-
pendicularidade.

B2.3.  Determinación  da
verdadeira  magnitude  de
segmentos e formas pla-
nas.

B2.4. Construción de figu-
ras  planas  no  sistema
diédrico.

DT2.B2.1.1. Comprende os funda-
mentos ou principios xeométricos 
que condicionan o paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e 
planos, utilizando o sistema diédrico 
ou, de ser o caso, o sistema de pla-
nos cotados como ferramenta base 
para resolver problemas de perten-
za, posición, mínimas distancias e 
verdadeira magnitude.

1ª e 2ª AV

Ver addenda
COVID 19 Realización de láminas ou 

exercicios específicos

(Cualificación conxunta 
Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota

Coñece  os  fundamentos
da xeometría proxectiva .

Identifica e diferencia as 
características do sistema 
diédrico fronte a outros 
sistemas de representa-
ción

Resolve problemas de 
pertenza, paralelismo e 
perpendicularidade en sis-
tema diédrico

Coñece o concepto de 
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B2.5. Abatemento de pla-
nos.  Determinación  dos
seus  elementos.  Aplica-
cións.

B2.6. Xiro dun corpo xeo-
métrico. Aplicacións.

B2.7.  Cambios  de plano.
Determinación das novas
proxeccións. Aplicacións.

B2.8. Afinidade entre pro-
xeccións. 

 B2.9.  Problema  inverso
ao abatemento.

B2.10.  Corpos  xeométri-
cos no sistema diédrico.

B2.11. Representación de
poliedros regulares. Posi-
cións singulares.

B2.12. Determinación das
súas seccións principais.

B2.13. Representación de
prismas e pirámides.

DT2.B2.1.2. Representa figuras pla-
nas contidas en planos paralelos, 
perpendiculares ou oblicuos aos pla-
nos de proxección, trazando as súas
proxeccións diédricas.

DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira 
magnitude de segmentos, ángulos e 
figuras planas utilizando xiros, aba-
tementos ou cambios de plano en 
sistema diédrico e, de ser o caso, no
sistema de planos cotados.

DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro 
ou cubo en calquera posición res-
pecto aos planos coordenados, o 
resto dos poliedros regulares, pris-
mas e pirámides en posicións favo-
rables, coa axuda das súas proxec-
cións diédricas, determinando partes
vistas e ocultas.

2ª AV 
Xaneiro

Realización de láminas ou 
exercicios específicos

(Cualificación conxunta 
Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota

verdadeira magnitude de 
segmentos e ángulos e 
manexa os métodos para 
obtelas (abatemento, xiro 
e cambio de plano)

Debuxa figuras planas en 
Sistema diédrico en distin-
tas posicións respecto os 
planos de proxección 

Representa poliedros re-
gulares e outros en siste-
ma diédrico  diferenciando
partes vistas e ocultas e 
coñece as súas seccións 
principais
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B2.14. Representación de
cilindros, conos e esferas.
Seccións planas.

B2.15.  Determinación  de
seccións planas e elabo-
ración  de  desenvolve-
mentos.

B2.16. Interseccións.

DT2.B2.2.1. Representa cilindros e 
conos de revolución aplicando xiros 
ou cambios de plano para dispor as 
súas proxeccións diédricas en posi-
ción favorable para resolver proble-
mas de medida.

DT2.B2.2.2. Determina a sección 
plana de corpos ou espazos tridi-
mensionais formados por superficies
poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou 
esféricas, debuxando as súas pro-
xeccións diédricas e obtendo a súa 
verdadeira magnitude. 

DT2.B2.2.3. Acha a intersección en-
tre liñas rectas e corpos xeométricos
coa axuda das súas proxeccións 
diédricas ou a súa perspectiva, indi-
cando o trazado auxiliar utilizado 
para a determinación dos puntos de 
entrada e saída.
DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies 
poliédricas, cilíndricas e cónicas, 
coa axuda das súas proxeccións 

2ª AV
Febreiro

2º AV Febrei-
ro Realización de láminas ou 

exercicios específicos

(Cualificación conxunta 
Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota

Representa cilindros co-
nos e esferas en distintas 
posicións e quen de deter-
minar seccións planas so-
bre sólidos xeométricos e 
interseccións destes con 
planos e rectas

Determina verdadeiras 
magnitudes de seccións 
planas de sólidos

Desenvolve diferentes vo-
lumes  e obtén a verdadei-
ra magnitude  de seus ele-
mentos empregando xiros 
e abatementos.
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diédricas, utilizando xiros, abate-
mentos ou cambios de plano para 
obter a verdadeira magnitude das 
arestas e caras que as conforman.

3ª AV 

Marzo

B2.18.  Sistemas axonomé-
tricos ortogonais.

B2.19. Posición do triedro
fundamental. 

B2.20.  Relación  entre  o
triángulo  de  trazas  e  os
eixes do sistema.

B2.21.  Determinación  de
coeficientes de redución.

B2.22. Tipoloxía das axo-
nometrías  ortogonais.
Vantaxes  e  inconvenien-
tes. 

B2.23. Representación de
figuras planas. 

B2.24.  Representación
simplificada  da  circunfe-

DT2.B2.3.1. Comprende os funda-
mentos da axonometría ortogonal, 
clasificando a súa tipoloxía en fun-
ción da orientación do triedro funda-
mental, determinando o triángulo de 
trazas e calculando os coeficientes 
de redución.

DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías 
de corpos ou espazos definidos po-
las súas vistas principais, dispondo 
a súa posición en función da impor-
tancia relativa das caras que se des-
exen amosar e/ou da conveniencia 
dos trazados necesarios.

DT2.B2.3.3. Determina a sección 
plana de corpos ou espazos tridi-
mensionais formados por superficies
poliédricas, debuxando isometrías 
ou perspectivas cabaleiras.

3ª AV 

Marzo 

3ª AV 

Abril

Realización de láminas ou 
exercicios específicos

(Cualificación conxunta 
Láminas 1ºAV)
30-40 % Nota 

Exame de avaliación

60-70% Nota

Coñece os fundamentos 
do sistema axonométrico 

Determina coeficientes de 
reducción a partir do trián-
gulo de trazas

Diferencia e emprega va-
riantes do sistema axono-
métrico

Representa sólidos e es-
pazos en sistema axono-
métrico

E quen de realizar sec-
cións planas a sólidos en 
axonometría isométrica e 
outras (cabaleira)
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rencia.

B2.25. Representación de
corpos xeométricos e es-
pazos  arquitectónicos.
Seccións  planas.  Inter-
seccións.

Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos

B3.1. Elaboración de bos-
quexos,  esbozos  e  pla-
nos.

B3.2. Proceso de deseño
ou fabricación:  perspecti-
va  histórica  e  situación
actual.

B3.3.  Proxecto:  tipos  e
elementos.

B3.4.  Planificación  de
proxectos. 

B3.5.  Identificación  das
fases dun  proxecto.  Pro-
gramación de tarefas.

B3.6. Elaboración das pri-
meiras ideas. 

DT2.B3.1.1. Elabora e participa acti-
vamente en proxectos cooperativos 
de construción xeométrica, aplican-
do estratexias propias adecuadas á 
linguaxe do debuxo técnico. 

DT2.B3.1.2. Identifica formas e me-
didas de obxectos industriais ou ar-
quitectónicos, a partir dos planos 
técnicos que os definen.

DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a 
man alzada e esbozos cotados para 
posibilitar a comunicación técnica 
con outras persoas.
DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de co-
nxuntos e/ou pezas industriais ou 
obxectos arquitectónicos, dispondo 
as vistas, os cortes e/ou as seccións
necesarias, tomando medidas direc-
tamente da realidade ou de perspec-
tivas a escala, elaborando bos-
quexos a man alzada para a elabo-

3ª AV 
Abril

3ª AV

Realización de proxecto

Documentación e bosque-
xos 30%

Adecuación as normas Aca-
bado e presentación 

40%

Exame  de avaliación 

30%

Elabora  ou participa  dun
proxecto conxunto de xeito
progresivo e organizado

E quen de tomar medidas 
da realidade e adaptalas 
as escalas adecuadas ou 

Realiza debuxos de con-
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B3.7. Tipos de planos: de
situación, de conxunto, de
montaxe,  de  instalación,
de detalle, de fabricación
ou de construción.

ración de debuxos cotados e planos 
de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa
de aplicación.

Maio xuntos mecánicos e os 
acouta axeitadamente 

B3.13.  Posibilidades  das
tecnoloxías  da  informa-
ción  e  da  comunicación
aplicadas  ao  deseño,  á
edición,  ao arquivamento
e á presentación de pro-
xectos.

B3.14.  Debuxo  vectorial
2D. Debuxo e edición de
entidades.  Creación  de
bloques.  Visibilidade  de
capas.

B3.15.  Debuxo  vectorial
3D. Inserción e edición de
sólidos. Galerías e biblio-
tecas de modelos.  Incor-
poración de texturas. 

B3.16.  Selección  do  en-
cadramento,  a  ilumina-
ción e o punto de vista.

B3.17. Resolución de 
exercicios de debuxo téc-

DT2.B3.2.1. Comprende as posibili-
dades das aplicacións informáticas 
relacionadas co debuxo técnico, e 
valora a exactitude, a rapidez e a 
limpeza que proporciona a súa utili-
zación.

DT2.B3.2.2. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos coa 
axuda de programas de debuxo vec-
torial 2D, creando entidades, impor-
tando bloques de bibliotecas, editan-
do obxectos e dispondo a informa-
ción relacionada en capas diferen-
ciadas pola súa utilidade.

DT2.B3.2.3. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos utili-
zando programas de creación de 
modelos en 3D, inserindo sólidos 
elementais, manipulándoos ata obter
a forma buscada, importando mode-
los ou obxectos de galerías ou bi-
bliotecas, incorporando texturas, se-
leccionando o encadramento, a ilu-
minación e o punto de vista adecua-

Amosa interese polo em-
prego dos sistemas DAO e
coñece as súas potenciali-
dades 

Realiza deseños sinxelos 
con modelos vectoriais

Manexa capas

Debuxa obxectos 3D
A partir da manipulación 
de sólidos elementais

E que de tratar volumes 
3D ; iluminalos  e aplica-
rlles diferentes  recubri-
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nico utilizando recursos 
informáticos.

do ao propósito buscado.

DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de
debuxo técnico utilizando recursos 
gráficos e informáticos, de xeito que 
estes sexan claros e limpos, e que 
respondan ao obxectivo para os que
se realizaron.

mentos 
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5.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
CULTURA AUDIOVISUAL 1º DE BACHARELATO

Bloque 1.
Imaxe e 
significado

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

CA1B1.1.1. Analiza imaxes da historia da arte e explica as 
funcións ás que estaban destinadas.

1ª AV Exercicio escrito
Exame  de avaliación

CA1B1.2.1. Compara imaxes da historia da arte (por exemplo: 
hieratismo exipcio, helenismo grego, simbolismo románico, 
dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc.) e establece 
as súas diferenzas formais.

1ª AV Visionado de exemplos e coloquio na 
aula
Exame de avaliación

CA1B1.3.1. Analiza as similitudes nos tratamentos formais entre
a arte tradicional e a fotografía.
CA1B1.3.2. Compara o tratamento formal da pintura e a 
fotografía do século XIX: retrato, paisaxe, eventos históricos, 
etc.

1ª AV Visionado de exemplos e coloquio na 
aula
Exame de avaliación

CA1B1.4.1. Explica as principais características dos sistemas 
audiovisuais, as súas relacións e as súas diferenzas.

1ª AV Exame de avaliación

CA1B1.4.2. Establece as diferenzas entre imaxe e realidade, e 
as súas diversas formas de representación.

1ª AV Visionado de pelicula ou esceas
Exame de avaliación
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Bloque 2.
A imaxe fixa e a 
súa capacidade 
expresiva

CA1B1.4.3. Analiza os avances que se produciron ao longo da 
historia no campo das tecnoloxías da información e da 
comunicación, e na evolución estética das mensaxes 
audiovisuais.

1ª AV Exame de avaliación

CA1B1.4.4. Valora os contidos multimedia e dos novos medios 
na representación da realidade

1ª AV Coloquio
Exame de avaliación

CA1B2.1.1. Establece as diferenzas entre imaxe pousada, 
instantánea, e captura do movemento.

1ª- AV Exame de avaliación

CA1B2.2.1. Realiza fotografías de primeiro plano, plano detalle, 
panorámicas, picados e contrapicados, analiza os resultados 
obtidos e valora a súa correspondencia gráfica con traballos 
similares de artistas coñecidos/as.

1ª- AV Repaso dos conceptos de 
encadramento, tipoloxía dos planos etc.
Traballo de fotografía
Puntuación 0 a 10
Exame de avaliación

CA1B2.3.1. Analiza a obra gráfica de fotógrafos/as que traballen
en branco e negro, como Martín Chambi, Irvin Penn, Cecil 
Beaton, Ansel Adams, etc.

1ª AV Visionado e analise da obra dos 
referidos artistas
Traballo monográfico individual
(Ver Estándar CA1B2.4.2)

Exame de avaliación
CA1B2.3.2. Realiza dous tratamentos de elaboración dixital a 
unha mesma composición, en branco e negro e en cor, e 
analiza o resultado estético e semántico diferente.

1ª AV Traballo con soporte dixital
Puntuación 0 a 10

CA1B2.4.1. Analiza o sistema RGB de construción da cor. 2ª AV Exame de avaliación
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CA1B2.4.2. Compara a obra dos/das principais fotógrafos/as e 
artistas no tratamento da cor, como Ernst Haas, Andy Warhol, 
Howard Schatz, Ouka Lele, etc.

2ª AV Visionado e analise da obra dos 
referidos artistas
Traballo monográfico individual
Exame de avaliación

CA1B2.5.1. Realiza composicións en cor e altera o cromatismo 
mediante tratamento dixital, e logo analiza os resultados 
obtidos.

2ª AV Traballo con soporte dixital
Puntuación 0 a 10

CA1B2.6.1. Analiza a obra e a transcendencia social dos 
traballos de Dorothea Lange, Sabastião Salgado, Kevin Carter, 
Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio 
Sánchez, etc.

2ª AV Visionado e analise da obra dos 
referidos artistas
Traballo monográfico individual
(Ver Estándar CA1B2.3.1)

CA1B2.7.1. Realiza unha composición en que se analicen as 
formas de expresar o poder político a través dos tempos 
(faraóns, emperadores, reis, presidentes, etc.), e analiza as 
similitudes entre a imaxe clásica e a fotográfica.

2ª AV Traballo escrito ou presentación
Exame de avaliación

CA1B2.8.1. Explica as claves plásticas e compositivas da obra 
fotográfica e/ou videográfica de Mario Testino, Jaume de 
Laiguana e Eugenio Recuenco, etc.

2ª AV Visionado e analise da obra dos 
referidos artistas
Exame de avaliación

CA1B2.9.1. Comenta a creación plástica de Chema Madoz, 
analizando o xogo entre a realidade e a percepción paradoxal 
desta na súa obra.

2ª AV Visonado da obra  de Chema Madoz

Exame de avaliación

CA1B2.10.1. Analiza os elementos espaciais, as características 
básicas, o significado e o sentido empregados na lectura de 
imaxes fixas.

2ª AV Exame de avaliación
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Bloque 3.
A imaxe en 
movemento e a 
súa capacidade 
expresiva

CA1B2.10.2. Analiza as funcións do ritmo na composición de 
imaxes fixas.

2ª AV Observación de modelos
Exame de avaliación

CA1B2.10.3. Valora os usos da imaxe fotográfica nos medios de
comunicación e nos novos medios

2ª AV Exame de avaliación

CA1B2.10.4. Recoñece e valora que se respecte a autoría na 
elaboración e na distribución de fotografías por internet.

2ª AV Coloquio

preguntas na aula
CA1B2.10.5. Analiza os sistemas actuais dixitais de captación e 
tratamento fotográfico.

2ª AV
Exame de avaliación

CA1B3.1.1.Diferencia as principais características técnicas dos 
sistemas cine PAL e NTSC na reprodución de imaxes.

3ª AV
Exame de avaliación

CA1B3.2.1. Analiza os elementos espaciais e temporais, as 
características básicas, o significado e o sentido na lectura de 
imaxes en movemento.

3ª AV

Visionado de película ou esceas

Exame de avaliación
(Argumentación)

CA1B3.2.2. Identifica e analiza os elementos expresivos e 
estéticos utilizados nas producións audiovisuais (película 
cinematográfica, programa de televisión, etc.).

3ª AV

CA1B3.3.1. Valora a función da iluminación como compoñente 
expresivo na construción do plano de imaxe.

3ª AV
Exame de avaliación
(Tipoloxía da iluminación)
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CA1B3.3.2. Identifica os sistemas técnicos de captación e 
edición dixital en producións audiovisuais.

3ª AV
Exame de avaliación

CA1B3.3.3. Analiza as características dos sistemas de 
captación e proxección de imaxes en 3D

3ª AV

CA1B3.4.1. Analiza pezas videográficas ou cinematográficas en 
que se apliquen efectos de movemento (intencionados ou 
técnicos).

3ª AV Visionado e análise de peliculas ou 
esceas,
Exame de avaliación

CA1B3.5.1. Realiza modificacións en pezas videográficas 
alterando a velocidade de reprodución e os parámetros 
relacionados co tamaño de imaxe, e analiza o resultado obtido.

3ª AV Traballo práctico en grupos

CA1B4.1.1. Relaciona os elementos formais do plano e a súa 
consecuencia narrativa.

3ª AV Exame de avaliación

(Tipoloxía de planos)

CA1B4.2.1. Analiza nunha obra cinematográfica a construción 
narrativa dos planos e a secuencia.
CA1B4.2.2. Comenta a construción do plano-contraplano nun 
diálogo, a partir dunha obra cinematográfica.

3ª AV Visionado de exemplos
Preguntas na aula
Observación directa

CA1B4.2.3. Explica a complexidade técnica da construción dun 
plano secuencia, utilizando, entre outras pezas posibles, "A 
soga" de Alfred Hitchcock; "Sede de mal" de Orson Welles e 
"Son Cuba" de Mikhail Kalatofov.

3ª AV Visionado de exemplo/s proposto/s

Exame de avaliación
( Concepto Plano-secuencia)
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CA1B4.3.1. Comenta a transcendencia narrativa do flashback 
en obras cinematográficas de relevancia.
CA1B4.3.2. Analiza o significado narrativo do flashback en 
series para televisión.

3ª AV Exame de avaliación

CA1B4.4.1. Analiza a estrutura narrativa de obras significativas 
da historia do cine.

2ª e 3ª AV Visionado de película ou secuencias

CA1B4.5.1. Identifica e analiza os elementos técnicos, 
expresivos e estéticos utilizados nas producións audiovisuais, e 
aplicalos na valoración de diversos produtos (película 
cinematográfica, programa de televisión, etc.).

CA1B4.5.2. Especifica a tipoloxía de xénero, a intencionalidade 
comunicativa e os códigos expresivos empregados na 
realización de películas e programas de televisión, a partir da 
súa visión e da súa análise.

3ª AV Visionado  e análise de peliculas 
esceas e ou secuencias de TV

Exame de avaliación

CA1B4.6.1. Analiza producións multimedia interactivas e de 
novos medios, identificando as características dos produtos e as
súas posibilidades.

3ª AV Exame de avaliación

CA1B.4.7.1. Identifica e explica as posibilidades das tecnoloxías
da información e da comunicación, con especial atención aos 
medios de comunicación de libre acceso, como internet.

3ª AV Diálogo en grupo
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5  .5.1 GRAOS MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN CULTURA AUDIOVISUAL 1

Bloque 1.
Imaxe e 
significado

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCÍÓN

B1.1. Imaxe representada: funcións e 
forma

CA1B1.1.1. Analiza imaxes da historia 
da arte e explica as funcións ás que 
estaban destinadas.

Define  imaxe e sua tipoloxía.
Explica as funcións da imaxe 
representada.

B1.2. Evolución da construción de 
imaxes fixas ao longo da historia da 
arte

CA1B1.2.1. Compara imaxes da historia 
da arte (por exemplo: hieratismo exipcio,
helenismo grego, simbolismo románico, 
dramatismo barroco, realismo 
decimonónico, etc.) e establece as súas 
diferenzas formais.

Recoñece e diferenciar as principais 
formas de representación icónica: 
simbolismo, realismo, expresionismo, 
naturalismo, idealismo e abstracción.

B1.3. Medios audiovisuais: 
características principais.

CA1B1.3.1. Analiza as similitudes nos 
tratamentos formais entre a arte 
tradicional e a fotografía.
CA1B1.3.2. Compara o tratamento 
formal da pintura e a fotografía do 
século XIX: retrato, paisaxe, eventos 
históricos, etc.

Analiza as características principais da 
fotografía, o son, o cine, a televisión e os
produtos dixitais en internet.

B1.4.  Evolución  dos  medios  e  das
linguaxes  audiovisuais.  Linguaxe  dos
novos  medios.  Comparativa  histórica
dos fitos da fotografía, o cine, a

CA1B1.4.1. Explica as principais 
características dos sistemas 
audiovisuais, as súas relacións e as 
súas diferenzas.

Valora a importancia da evolución dos 
das linguaxes audiovisuais nos medios 
de comunicación nas sociedades 
actuais, e a interrelación creativa que 

82



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

Bloque 2.
A imaxe 
fixa e a súa
capacidade
expresiva

 televisión, a radio, o multimedia e os
novos  medios.  O  mundo  audiovisual
como  representación  do  mundo  real.
Funcións da imaxe.

.
B1.5. Transcendencia da valoración 
expresiva e estética das imaxes e da 
observación critica das mensaxes

brindan as tecnoloxías da información e 
da comunicación.

CA1B1.4.2. Establece as diferenzas 
entre imaxe e realidade, e as súas 
diversas formas de representación.

CA1B1.4.3. Analiza os avances que se 
produciron ao longo da historia no 
campo das tecnoloxías da información e 
da comunicación, e na evolución 
estética das mensaxes audiovisuais.
CA1B1.4.4. Valora os contidos 
multimedia e dos novos medios na 
representación da realidade

B2.1. Características propias da imaxe
fotográfica, en relación a outras imaxes
fixas.

CA1B2.1.1. Establece as diferenzas 
entre imaxe pousada, instantánea, e 
captura do movemento.

Recoñece as propiedades da imaxe 
fotográfica.

B2.2. Encadramento na imaxe fixa. CA1B2.2.1. Realiza fotografías de 
primeiro plano, plano detalle, 
panorámicas, picados e contrapicados, 
analiza os resultados obtidos e valora a 
súa correspondencia gráfica con 
traballos similares de artistas 
coñecidos/as.

Analiza e realiza composicións 
fotográficas, valorando a disposición dos
elementos dentro do espazo físico da 
imaxe.
Coñece a Tipoloxía de planos e 
angulacións

B2.3. Fotografía en branco e negro: 
características principais.

CA1B2.3.1. Analiza a obra gráfica de 
fotógrafos/as que traballen en branco e 
negro, como Martín Chambi, Irvin Penn, 
Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.

Analiza a capacidade expresiva da 
imaxe en branco e negro.
Identifica obras de Martín Chambi, Ansel 
Adams

B2.4. Fotografía en cor: características 
principais.

CA1B2.3.2. Realiza dous tratamentos de
elaboración dixital a unha mesma 
composición, en branco e negro e en 
cor, e analiza o resultado estético e 
semántico diferente.

Realiza trasformacións de fotografías de 
cor a blanco e negro
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CA1B2.4.1. Analiza o sistema RGB de 
construción da cor.

Coñece o significado de RGB e CMYK

CA1B2.4.2. Compara a obra dos/das 
principais fotógrafos/as e artistas no 
tratamento da cor, como Ernst Haas, 
Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka 
Lele, etc.

Analiza o tratamento da cor na obra de 
algúns artistas propostos

CA1B2.5.1. Realiza composicións en cor
e altera o cromatismo mediante 
tratamento dixital, e logo analiza os 
resultados obtidos.

Realiza fotografías en cor e fai un 
tratamento de alteración da cor

 B2.5. A fotografía como instrumento 
de denuncia social e o seu uso como 
imaxe do poder político.

CA1B2.6.1. Analiza a obra e a 
transcendencia social dos traballos de 
Dorothea Lange, Sabastião Salgado, 
Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro,
Cristina García Rodero, Gervasio 
Sánchez, etc.

Coñece  e identifica a temática social na 
fotografía
Identifica a obra de Sebastiao Salgado

CA1B2.7.1. Realiza unha composición 
en que se analicen as formas de 
expresar o poder político a través dos 
tempos (faraóns, emperadores, reis, 
presidentes, etc.), e analiza as 
similitudes entre a imaxe clásica e a 
fotográfica.

Fai un comentario sobre unha obra  
onde argumenta o valor propagandístico 
das imaxes ao servicio do poder ó longo 
da historia
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 B2.6. Fotografía de moda. 
Condicionantes plásticos e 
económicos. Obra gráfica de Mario 
Testino, Jaume de Laiguana e 
Eugenio Recuenco.

CA1B2.8.1. Explica as claves plásticas e
compositivas da obra fotográfica e/ou 
videográfica de Mario Testino, Jaume de 
Laiguana e Eugenio Recuenco, etc.

Expor e comentar as claves plásticas da 
obra de fotógrafos/as da moda.
Identifica estilo e temática da fotografía 
de moda
Recoñece exemplos significativos

 B2.7. Realidade paradoxal. Obra 
gráfica de Chema Madoz.

CA1B2.9.1. Comenta a creación plástica
de Chema Madoz, analizando o xogo 
entre a realidade e a percepción 
paradoxal desta na súa obra.

Coñece  a obra de Chema Madoz  
Relaciona a súa obra con outros 
movementos e expresións artíticas

 B2.8. Elementos expresivos e usos 
da imaxe fixa. Códigos que 
configuran as linguaxes.

 B2.9. Función ilustradora da imaxe 
(imaxe e texto).

 B2.10. Composición de imaxes fixas. 
Ritmo visual.

 B2.11. Narración mediante imaxes 
fixas (carteis, historieta gráfica e 
presentacións). Guión da historieta. 
Elaboración de historias gráficas 
mediante imaxes de uso público A 
fotografía na publicidade.

CA1B2.10.1. Analiza os elementos 
espaciais, as características básicas, o 
significado e o sentido empregados na 
lectura de imaxes fixas.

Analiza as funcións da imaxe fixa 
empregadas para satisfacer as 
necesidades expresivas da sociedade 
actual.
Coñece as características da ilustración
Identifica os elementos da banda 
deseñada e as súas funcións.
Valora o papel do guión nas 
composicións con imaxes secuenciadas
Identifica a imaxe publicitaria  
Valora o papel da imaxe fotográfica nos 
Media e en internet

CA1B2.10.2. Analiza as funcións do 
ritmo na composición de imaxes fixas.

B2.12. Técnicas dixitais no deseño, na
manipulación e creación de imaxes.

CA1B2.10.3. Valora os usos da imaxe 
fotográfica nos medios de comunicación 
e nos novos medios
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Bloque 3.
A imaxe en
movement
o e a súa 
capacidade
expresiva

CA1B2.10.4. Recoñece e valora que se 
respecte a autoría na elaboración e na 
distribución de fotografías por internet.

B2.13. Tratamento de imaxes dixitais. CA1B2.10.5. Analiza os sistemas actuais
dixitais de captación e tratamento 
fotográfico.

B3.1. Fundamentos perceptivos da 
imaxe en movemento. Ilusión de 
movemento.

CA1B3.1.1Diferencia as principais 
características técnicas dos sistemas 
cine PAL e NTSC na reprodución de 
imaxes.

Coñece os principios perceptivos que 
posibilitana ilusión do movemento

B3.2. Composición expresiva do cadro 
de imaxe no cine e en televisión. 
Función da iluminación

CA1B3.2.1. Analiza os elementos 
espaciais e temporais, as características
básicas, o significado e o sentido na 
lectura de imaxes en movemento.

Define plano cinematográfico e montaxe 
Recoñece o valor da montaxe nas 
producción audiovisuais e seu papel 
significado

CA1B3.2.2. Identifica e analiza os 
elementos expresivos e estéticos 
utilizados nas producións audiovisuais 
(película cinematográfica, programa de 
televisión, etc.).

É que de diferenciar distintas 
produccións audiovisuais Cine,teleserie, 
televisión polos recursos expresivos que 
empregan

CA1B3.3.1. Valora a función da 
iluminación como compoñente expresivo
na construción do plano de imaxe.

Recoñece diferentes tipos de iluminación
e seu valor expresivo
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Bloque 4. 
Narrativa 
audiovisual

B3.3. Características técnicas da imaxe
cinematográfica e videográfica, da 
imaxe televisiva e dos audiovisuais. 3D.

CA1B3.3.2. Identifica os sistemas 
técnicos de captación e edición dixital en
producións audiovisuais. Identifica diferentes produccións 

audiovisuais polas suas características 
técnicas
Recoñece e identifica as produccións 3D

CA1B3.3.3. Analiza as características 
dos sistemas de captación e proxección 
de imaxes en 3D

B3.4. Sistemas de captación de imaxes
en movemento. Sistemas tradicionais 
analóxicos e modernos sistemas 
dixitais.

CA1B3.4.1. Analiza pezas videográficas 
ou cinematográficas en que se apliquen 
efectos de movemento (intencionados 
ou técnicos).

Coñece o desevolvemento histórico dos 
sistemas de captación de imaxe en 
movemento

B3.5. Características expresivas da 
velocidade de reprodución de imaxes: 
cine mudo; cámara lenta; bullet time.

CA1B3.5.1. Realiza modificacións en 
pezas videográficas alterando a 
velocidade de reprodución e os 
parámetros relacionados co tamaño de 
imaxe, e analiza o resultado obtido.

Aprecia o valor expresivo da alteración 
Da velocidade de reproducción (Cámara 
rápida, lenta, superlenta e Bullet time)

B4.2. Planos de imaxe.
Movementos de cámara.

CA1B4.1.1. Relaciona os elementos 
formais do plano e a súa consecuencia 
narrativa.

Coñece os diferentes tipos de plano 
según a súa amplitude e seu valor 
narrativo

B4.3. Diálogo no cine: plano e 
contraplano.

CA1B4.2.1. Analiza nunha obra 
cinematográfica a construción narrativa 
dos planos e a secuencia.
CA1B4.2.2. Comenta a construción do 
plano-contraplano nun diálogo, a partir 
dunha obra cinematográfica.

Analiza o emprego do plano-contraplano
e as suas variantes en exemplos 
propostos
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B4.4. Plano secuencia. CA1B4.2.3. Explica a complexidade 
técnica da construción dun plano 
secuencia, utilizando, entre outras pezas
posibles, "A soga" de Alfred Hitchcock; 
"Sede de mal" de Orson Welles e "Son 
Cuba" de Mikhail Kalatofov.

Define o concepto plano-secuencia
É consciente da sua complexidade 
técnica

B4.5. Relacións espazo-temporais na 
narración audiovisual. Flashforward e 
flashback.

CA1B4.3.1. Comenta a transcendencia 
narrativa do flashback en obras 
cinematográficas de relevancia.
CA1B4.3.2. Analiza o significado 
narrativo do flashback en series para 
televisión.

Analiza a importancia narrativa do 
flashback seu porqué e seu uso en cine 
e en series de TV

B4.6. Literatura e guión 
cinematográfico. Sinopse. Escaleta. 
Guión literario. Secuencia. Guión 
técnico. Storyboard.

CA1B4.4.1. Analiza a estrutura narrativa 
de obras significativas da historia do 
cine.

Diferencia  guión literario, guión técnico 
e Storyboard

B4.7. Montaxe audiovisual.

B4.8. Xéneros cinematográficos. 
Xéneros televisivos. Cine de ficción e 
documental. Cine de animación.

CA1B4.5.1. Identifica e analiza os 
elementos técnicos, expresivos e 
estéticos utilizados nas producións 
audiovisuais, e aplicalos na valoración 
de diversos produtos (película 
cinematográfica, programa de televisión,
etc.).

CA1B4.5.2. Especifica a tipoloxía de 
xénero, a intencionalidade comunicativa 
e os códigos expresivos empregados na 
realización de películas e programas de 
televisión, a partir da súa visión e da súa
análise.

Coñece os recursos básicos de montaxe
e a sua tipoloxia

Analiza e Identifica o xénero de 
diferentes produccións audiovisuais
(Cine e TV)
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B4.9. Narrativa dos produtos 
interactivos.

CA1B4.6.1. Analiza producións 
multimedia interactivas e de novos 
medios, identificando as características 
dos produtos e as súas posibilidades.

Observa as características das 
produccións interactivas
Videoxogos e outros

CA1B.4.7.1. Identifica e explica as 
posibilidades das tecnoloxías da 
información e da comunicación, con 
especial atención aos medios de 
comunicación de libre acceso, como 
internet.

Identifica as capacidades das novas 
tecnoloxías e rede como canle de 
producción e distribución
“Streaming” e productos á carta 
“Podcasting”

89



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

5.6.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
GRAOS MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN CULTURA AUDIOVISUAL II

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

Bloque 1. Integración de son e imaxe na creación de audiovisuais e novos medios
 B1.1. Función 

expresiva do son: 
características 
técnicas.

CA2B1.1.1. Explica as características 
físicas do son, e o proceso de 
creación e difusión. 1ª AV

Ver ad-
denda  
COVID 19

Exame de avaliación

Analizar as 
características técnicas 
do son, como a 
lonxitude e a frecuencia
de onda, e o timbre.

 B1.2. Gravación do 
son: tipos esenciais 
de microfonía.

CA2B1.2.1. Realiza gravacións de son
con aparellos sinxelos e valora os 
resultados obtidos.

1ª AV Cualificación si/non

Traballo individual 
25/30 % nota 1ª av

Coñece a tipoloxía de 
micrófonos

Fai gravacións sinxelas

 B1.3. A gravación e 
difusión musical. 
Sistemas 
monofónicos, 
estereofónicos, 
dolby surround, 5.1, 
mp3 e outros 
posibles.

CA2B1.3.1. Realiza edición dixital, 
convertendo pezas musicais dun 
sistema de son a outro (mono-estéreo,
PCM wav, aiff-mp3) e avalía os 
resultados (tamaño, calidade, destino 
final, etc.).

1ª AV
Diferencia as 
características técnicas 
principais de gravación 
e difusión de sons a 
través de diferentes 
sistemas (monofónicos,
estereofónicos, dolby 
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Traballo individual 
integrado no anterior 
25/30% nda nota da 1ª
av

Cualificación 0 a 10

surround, 5.1,mp3, 
etc.).
Identifica a tipoloxía de 
sons nunha produción 
audiovisual, emprega 
algúns deles nun 
traballo persoal

 B1.4. A relación 
perceptiva entre 
imaxe e son: 
diálogos, voz en off,
efectos especiais e 
música.

CA2B1.4.1. Constrúe pezas 
audiovisuais combinando imaxe e son,
que integren voz en off, pezas 
musicais e efectos na narración visual.

1ª AV

B1.5. Adecuación da 
música e dos sons ás 
intencións expresivas 
e comunicativas. 
Integración do son 
nas producións 
audiovisuais.

CA2B1.5.1. Analiza o valor funcional, 
expresivo e comunicativo dos recursos
sonoros (voz, efectos e música) 
empregados nunha produción 
radiofónica ou na banda sonora dunha
produción audiovisual.

CA2B1.5.2. Observa productos 
audiovisuais e valora as funcións 
comunicativas e estéticas da 
integración de imaxe e son.

1ª AV

Visualización de 
traballos/ exemplos

Preguntas na aula

Exame de avaliación

Analiza as funcións  
expresivas e 
comunicativas dos 
elementos sonoros 
nunha produción 
audiovisual.

 B1.6. Elementos 
expresivos do son 
en relación coa 
imaxe. Funcións da 
banda sonora.

 B1.7. A banda 
sonora na historia 
do cine. Grandes 
creadores.

CA2B1.6.1. Relaciona a banda sonora
de películas emblemáticas e a súa 
importancia na calidade do conxunto 
total da obra fílmica realizada.

1ª AV
Visualización e 
audición de películas 
ou escenas

Exame de avaliación

Valora a importancia da
banda sonora  no 
resultado dunha obra 
filmica
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 B1.8. A banda 
sonora no cine 
español. Principais 
compositores: 
Augusto Algueró, 
Roque Baños, 
Bernardo Bonezzi, 
Carmelo Bernaola, 
Antón García Abril, 
Alberto Iglesias,

José Nieto, Alfonso 
Santisteban, Adolfo 
Waitzman, etc.

CA2B1.7.1. Analiza a composición 
musical de bandas sonoras en 
España, e valora a calidade da 
construción musical realizada.

1ª AV

Audición de 
fragmentos de bandas 
sonoras do cine 
Español

Presentación sobre un 
autor proposto

Cualificación de 0 a 10

Amosa interese polos 
compositores españois 
de Bandas sonoras

Realiza presentación 
sobre un autor español

 B1.9. Os fitos 
históricos do 
proceso de 
transformación nas 
linguaxes e nos 
medios técnicos no 
paso do cine mudo 
ao cine sonoro.

CA2B1.8.1. Recoñece as diferenzas 
entre a realidade e a representación 
que nos ofrecen os medios sonoros.

CA2B1.8.2. Identifica as funcións e as 
necesidades dos sistemas técnicos 
empregados na integración de imaxe e
son nun audiovisual ou en novos 
medios.

1ª AV

Diálogo
Participación activa

Exame de avaliación

Valora a importancia da
función expresiva da 
imaxe, o son e a 
música no proceso de 
creación de 
audiovisuais

 B1.10. O Slapstick 
na obra de Max 
Sennet, Max Linder 
e Charlie Chaplin.

CA2B1.9.1. Explica as características 
principais da narrativa visual do cine 
mudo, facendo referencia a escenas 
emblemáticas da historia deste cine.

1ª/2ª AV Visualización de 
exemplos e coloquio

Exame de avaliación

Amosa coñecer  as 
características do 
Slapstick
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 B1.11. A comedia 
visual en Buster 
Keaton e Harold 
Lloyd.

CA2B1.10.1. Comenta as diferenzas 
narrativas entre a comedia de chiste 
visual e sonoro

1ª/2ª AV Visualización de 
esceas dos referidos 
autores

Coñece as figuras de
en Buster Keaton e 
Harold Lloyd.

 B1.12. Comedia

dialogada. A obra 
cinematográfica de 
Woody Allen.

 B1.13. Comedia 
coral. A obra 
cinematográfica de 
Luis García 
Berlanga.

B1.12. Comedia dialogada. A obra 
cinematográfica de Woody Allen.

B1.13. Comedia coral. A obra 
cinematográfica de Luis García 
Berlanga.

2ª AV Visualización da 
película Plácido / El 
verdugo de L. Garcia 
Berlanga  

Reflexión e ou diálogo 
sobre aspectos da 
película

Exame de avaliación

Coñece a figura de Luis
Garcia Berlanga

Amosa interese pola 
comedia

coñece a figura de 
Woody Allen e algunhas
características da sua 
obra

Bloque 2. Características da produción audiovisual e multimedia en diferentes medios
B2.1. A industria 
cinematográfica, 
videográfica e 
televisiva segundo a 
evolución histórica 
das actividades de 
produción 
audiovisual.

CA2B2.1.1. Analiza a visión do mundo 
do cine en películas representativas.

2ª AV
Visualización de 
exemplos significativos

Dialogo na aula

É consciente da 
evolución da técnica e 
da industria audiovisual
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B2.3. Proceso de 
produción audiovisual
e multimedia.
B2.4. Creación de 
imaxes en 
movemento e efectos 
dixitais.

CA2B2.2.1. Relaciona a evolución 
histórica da produción audiovisual e da
radiodifusión coas necesidades e as 
características dos produtos 
demandados pola sociedade.
CA2B2.2.2. Recoñece as funcións dos
equipos técnicos humanos que 
interveñen nas producións 
audiovisuais e nos multimedia.
CA2B2.2.3. Compara as 
características fundamentais das 
persoas destinatarias da programación
de emisións de radio e televisión.

2ª AV

Exame de avaliación

Analiza o público 
potencial de un produto
audiovisual atendendo 
ao contexto social e 
temporal

Coñece as principais 
profesións e roles 
profesionais na 
industria audiovisual

B2.5. Edición e 
posprodución de 
documentos 
multimedia.

CA2B.2.3.1. Describe a posprodución, 
a finalidade e as técnicas aplicadas á 
creación audiovisual.

2ªAV Observación directa

Preguntas na aula

Coñece o concepto de 
postproducción e 
algunhas das suas 
técnicas

B2.6. Efectos na 
historia do cine e a 
televisión: noite 
americana, dobre 
exposición, croma e 
edición dixital.

CA2.B2.4.1. Analiza a evolución dos 
efectos no cine.
CA2B2.4.2. Valora a necesidade da 
audiodescrición e da subtitulación de 
produtos audiovisuais e multimedia.

2ªAV Visualización de 
exemplos

Exame de avaliación

Identifica os efectos de 
máis comúns 
conceptos de produción
e postprodución e post 
produción  dixital

Bloque 3. Os medios de comunicación audiovisual
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B3.1. Linguaxe da 
televisión. 
Características 
técnicas e expresivas.
Xéneros e formatos 
de programas de 
televisión. A televisión
do futuro. Televisión 
interactiva

CA2B3.1.1. Analiza producións 
radiofónicas e televisivas identificando 
as características dos xéneros e 
distinguindo os estereotipos máis 
comúns presentes nos produtos 
audiovisuais.

2ªAV Visualización de 
exemplos,

Diálogo na  aula

Exame de avaliación

Identifica xéneros e 
formatos de TV e 
describe algunhas das 
súas características

B3.3. A televisión en 
España. Tipoloxías de
programas para 
televisión e a súa 
realización: 
informativos, 
entretemento, drama, 
comedia, terror, 
musicais, concursos, 
etc.
B3.4. Grandes 
realizadores/as.

CA2B.3.2.1. Analiza pezas 
emblemáticas dos/das principais 
realizadores/as de televisión en 
España e comenta a calidade do 
produto realizado.

2ªAV Visualización de 
algúns exemplos 
significativos

Traballo monográfico
Opcion 1
40% nota da 2ª AV

Identifica formatos e 
programas da TVE e 
coñece algúns 
realizadores 
importantes
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B3.5. Radio: 
características 
técnicas e expresivas.
Xéneros e formatos 
de programas de 
radio (informativo, 
revista, retransmisión 
deportiva, etc.): 
características.

B3.6. Radio 
interactiva.

CA2B3.3.1. Comenta as principais 
características da retransmisión 
radiofónica e a evolución desde o seu 
inicio ata os sistemas dixitais actuais.

CA2B3.4.1. Identifica as 
características principais dos xéneros 
radiofónicos.

CA2B3.4.2. Analiza a estrutura dos 
principais xéneros radiofónicos e 
establece as súas diferenzas 
principais: presentación, ritmo 
narrativo, locución, recursos musicais 
e sonoros, etc.

2ª/3ª AV Audición de exemplos 
coloquio

Traballo monográfico

Opción 2
40% nota da 2ª AV

Explica as 
características 
principais da 
retransmisión 
radiofónica e establece 
as súas características 
principais.

B3.7. Estudo de 
audiencias e 
programación. 
Características da 
obtención dos datos 
de audiencia. 
Sistemas de 
elaboración 
estatística de 
resultados e 
transcendencia na 
produción 
audiovisual.

CA2B3.5.1. Valora a participación dos 
estudos de audiencias na 
programación dos programas de radio 
e televisión.

2ª/3 AV

Diálogo na aula
Participa Si/Non

É consciente da 
importancia dos datos 
de audiencia no deseño
da  produción 
audiovisual
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B3.8. A radio e a 
televisión como 
servizo público.

B3.9. Medios de 
comunicación 
audiovisual de libre 
acceso. Internet e a 
socialización da 
información, a 
comunicación e a 
creación.

B3.10. Uso 
responsable da rede.
B3.11. Liberdade de 
expresión e dereitos 
individuais do/da 
espectador/a.

CA2B3.6.1. Comenta a importancia 
dos programas informativos de radio e
televisión, e a súa transcendencia 
social.

CA2B3.6.2. Compara a mesma noticia
relatada segundo diferentes medios de
comunicación e establece conclusións.

CA2B3.6.3. Valora a influencia dos 
medios de comunicación a través da 
rede

3ª AV Observación de 
exemplos e modelos

Debate
Proba escrita
(Texto argumentativo)
Pode estar integrado 
nunha cuestión a  
exame  
15/20% nota  teoría 
2ºAV

Argumenta sobre a 
transcendencia social 
dos medios e seu 
impacto na formación e 
na creación de opinións
e mentalidade dos 
usuarios.

É consciente das 
claves éticas do uso da 
rede
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Bloque 4. A publicidade

Valora a dimensión 
social das mensaxes 
publicitarias,
Analizando as 
funcións 
comunicativas e 
estéticas da mensaxe
publicitaria.

CA2B4.1.1. Recoñece as funcións da 
publicidade, diferenciando os 
elementos informativos dos 
relacionados coa emotividade, a 
sedución e a fascinación.

CA2B4.1.2. Analiza imaxes 
publicitarias relacionando a súa 
composición e a súa estrutura coa 
consecución dos seus obxectivos.

CA2B4.1.3. Xustifica a composición 
comunicativa e a estrutura de 
anuncios e mensaxes publicitarias en 
relación da consecución dos seus 
obxectivos

3ª AV
Fai unha análise 
formal dun anuncio

Exame de avaliación

Discrimina elementos 
formais en mensaxes 
publicitarias e os 
relaciona cos  seus 
significados e 
obxectivos  
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B4.4. Novas formas 
de publicidade: 
localización do 
produto, e publicidade
encuberta e 
subliminar (definicións
correctas de ambas 
as situacións).

CA2B4.2.1. Analiza recursos utilizados
para inserir publicidade nos programas
(anuncio, patrocinio, publicidade 
encuberta, etc.).
CA2B4.2.2. Difire as vantaxes e os 
inconvenientes de cada recurso.

3ª AV

Exame de avaliación

Analizar modelos de 
inserción de 
publicidade nos 
programas de radio e 
televisión.

B4.2. Publicidade: 
información, 
propaganda e 
sedución. 
Estereotipos de 
xénero. Factores de 
identificación da 
publicidade sexista.

CA2B4.3.1. Recoñece e explica 
razoadamente a presenza da 
publicidade e do patrocinio na imaxe 
social dos actores e as actrices, e a 
súa transcendencia social.

3ª AV
Reflexión sobre os 
estereotipos de xénero

Comentario por escrito

Analiza a  presenza dos
actores e das actrices 
cinematográficos/as 
como xeradores/as de 
tendencias.
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Comenta a relación 
entre os triunfos 
deportivos e a súa 
asociación a produtos 
comerciais.

B4.5. Publicidade no 
deporte: claves 
sociais e económicas.
B4.6. Publicidade de 
dimensión social. 
Campañas 
humanitarias.

CA2B4.4.1. Analiza a relación entre o 
deporte e o patrocinio comercial ou a 
publicidade

3ª AV Análise exemplos de 
publicidade deportiva

Exame de avaliación

Bloque 5. Análise de imaxes e mensaxes multimedia

B5.1. Lectura 
denotativa e 
connotativa de 
imaxes. Análise de 
imaxes fixas e en 
movemento.
B5.2. Análise de 
produtos multimedia.

CA2B5.1.1. Analiza producións 
multimedia e de novos medios, e 
xustifica as solucións comunicativas 
empregadas

3ª AV Análise de productos 
multimedia
Lectura denotativa e 
connotativa

Proba escrita

Analiza unha obra e fai 
unha lectura obxectiva 
e subxectiva dos 
recursos empregados
E os medios 
empregados
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B5.3. Valores formais,
estéticos, expresivos 
e de significado das 
imaxes.
B5.4. Incidencia das 
mensaxes segundo o 
emisor e o medio 
utilizado.

CA2B5.2.1. Compara os contidos 
comunicativos audiovisuais que se 
achan en internet e valora a 
adecuación dos emisores e as súas 
repercusións.
CA2B5.2.2. Recoñece expresivamente
e narrativamente un filme, e valora as 
súas solucións técnicas na creación 
da mensaxe.
CA2B5.2.3. Analiza expresivamente e 
narrativamente un programa de 
televisión, e valora as súas solucións 
comunicativas e o público ao que vai 
dirixido.
CA2B5.2.4. Elabora unha pequena 
produción audiovisual, aplicando 
solucións expresivas segundo o 
xénero e o formato seleccionado.

3ª AV

Realización dun 
pequeno proxecto 
audiovisual

Realiza ou participa na 
realización dunha 
produción audiovisual 
na que amose coñecer 
os recursos técnicos e 
expresivos estudados e
a súa adecuación a un  
formato e público 
potencial
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5.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  E 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN FUNDAMENTOS DA ARTE I

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORAL
IZACIÓN

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

BLOQUE 1: As orixes das imaxes  artísticas

Arte rupestre: pintura E 
escultura. 
Representación 
simbólica.

FA1B1.1.1. Identifica as imaxes 
rupestres e relaciónaas coas imaxes 
tribais ou étnicas do mundo.

FA1B1.2.1. Relaciona as imaxes cun 
posible significado iconolóxico.

FA1B1.3.1. Compara as imaxes 
prehistóricas coas imaxes de grupos 
étnicos da actualidade,
establecendo posibles paralelismos

FA1B1.3.2. Relaciona a iconografía 
rupestre con composicións de artistas 
actuais.

FA1B1.4.1. Analiza, a partir de fontes 
historiográficas, a técnica da arte 
rupestre e a súa posible aplicación na 
actualidade.

1ªAV

Identificación de obras

Descripción de características

-Exame de avaliación

Coñece a temática da 
escultura e pintura 
rupestres.

Relaciona a arte rupestre
con outras 
manifestacións artísticas

Recoñece as 
características principais 
da pintura rupestre.
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As construcciones 
megalíticas. Stonehenge, 
mito  e realidade.

FA1B1.5.1. Analiza Stonehenge e debate 
acerca da súa autenticidade simbólica e 
histórica.

1ªAV Debate na aula
-Participación activa

Exame de avaliación

Coñece o concepto de 
megalitismo e exemplos en
Galicia
Coñece as hipótesis sobre 
os usos ou función dos 
megalitos

Bloque 2. As grandes culturas da Antigüidade: Exipto; Mesopotamia e Persia; China

B2.1. Feitos artísticos 
relevantes: restos 
arqueolóxicos

B2.2. Exipto.

B2.3. China.

B2.4. Mesopotamia e 
Persia.

B2.5. Cultura sedentaria 
e agrícola, arquitectura e
obra civil.

B2.6. Rixidez narrativa e
rixidez política.

FA1B2.1.1. Recoñece as imaxes dos 
restos arqueolóxicos relevantes e 
sitúaas na cultura correspondente.

FA1B2.2.1. Relaciona o tipo de vida 
sedentario co auxe da arquitectura e 
das obras públicas.

FA1B2.2.2. Infire a relación entre a 
escultura oficial e o seu
patrocinador e asóciaa co tipo de 
imaxe para representar.

FA1B2.2.3. Establece unha relación 
causa-forma entre a estrutura política e
a plasmación plástica que dela se fai.

FA1B2.3.1. Analiza a relación entre o 
culto a Isis e o seu posible enlace coa 

1ª AV

Diálogo e debate na aula

Preguntas en grupo
-Observación directa

-Exame de avaliación

Recoñece e ubica restos
arqueoloxicos relevantes

Identifica e asocia obras 
das primeiras 
civilizacións agrarias
Cas suas funcións

Describe o papel dos 
deuses e dos e daarte 
como forma de 
propaganda política

Coñece as 
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B2.7. O idealismo como 
forma de representación
na arte exipcia. Faraón-
deus.

B2.8. Culto aos mortos, 
inmortalidade e 
resurrección en Exipto. 
Mito de Isis.

B2.9. Esquematización 
narrativa: pintura.

B2.10. Escultura exipcia.

B2.11. Moblaxe e 
obxectos suntuarios.

B2.12. Pintura á 
encáustica.
B2.13. A escultura en 
terracota chinesa.
B2.14. Escultura en 
terracota.

B2.15. Idealismo e 
naturalismo: escultura.

relixión xudeo-cristiá.

FA1B2.4.1. Explica a organización 
narrativa das pinturas exipcias.

FA1B2.5.1. Analiza as pezas 
escultóricas exipcias.

FA1B2.6.1. Aplica a técnica da 
encáustica a un traballo concreto.

FA1B2.7.1. Compara a cronoloxía e a 
iconografía das culturas persa, exipcia 
e chinesa.

FA1B2.8.1. Identifica a concepción 
formal das esculturas do mausoleo
fronte a outras obras arqueolóxicas
.
FA1B2.9.1. Relaciona a creación do 
mausoleo do primeiro emperador Qin 
coa historia da China e a súa 
transcendencia política e social.

FA1B2.10.1. Recoñece e explica a 
técnica da terracota.

FA1B2.11.1. Describe as diferenzas 
entre a escultura idealista e a escultura

1ª AV

Visualización de obras e 
identificación

Texto razoado
(Ata 2 puntos no exame de 
avaliación)

características da pintura
e da escultura exipcias , 
soportes,técnicas e 
temática

É quen de localizar 
xeográficamente e no 
tempo  as principais 
obras das culturas 
antigas

Sabe quen era o 
emperador Qin a súa 
trascendencia política, 
cultural, e artística

Describe a técnica da 
terracota

Diferencia  escultura 
simbólica de naturalista
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naturalista. 1ª AV Exame de avaliación

Bloque 3. A orixe de Europa. Grecia

Grecia entre Egipto e 
Persia.

Política e arte: o 
Partenón.
Arquitectura grega. 
Elementos constitutivos.

Relixión e arte. Fidias.
Apología do corpo 
humano. Forza e 
sensualidad.

Evolución da forma 
desde o hieratismo 
egipcio: arte arcaico, 
clásico e helenístico.
Arte helenístico: 
naturalismo e 
expresividade, emoción 
e tensión dramática.

Cerámica grega: 

FA1B3.1.1. Relaciona o nacemento da 
cultura grega coa influencia das 
culturas de Exipto e Persia.

FA1B3.2.1. Identifica os elementos 
esenciais da arquitectura grega.

FA1B3.3.1. Comenta as diferenzas 
entre as tres épocas esenciais da 
arquitectura grega

FA1B3.4.1. Describe as diferenzas 
entre as tres ordes clásicas: dórica, 
xónica e corintia.

FA1B3.5.1. Analiza a simboloxía das 
deidades gregas.

FA1B3.5.2. Describe a relación entre a 
escultura grega, romana, renacentista 
e neoclásica.

1ªAV

Preguntas na aula
-Observación directa

Exame de avaliación

Traballo de documentación

Analiza a relación dea 
arte grega con outras 
culturas do Mediterráneo
e Asia Menor

Coñece as 
características da 
arquitectura grega
Identifica as órdenes 
arquitectónicas e as 
obras máis destacadas

Valora a importancia  do 
Panteón grego na cultura
e arte posteriores

Identifica a tipoloxía de 
cerámica grega
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iconología, recursos 
ornamentales. Técnicas:
negro sobre vermello. 
Andócides. Vermello 
sobre negro.
Obxectos da cultura 
grega: figuras, 
ferramentas, xoias.

O teatro grego: 
arquitectura, temas, 
recursos iconográficos.

FA1B3.6.1. Compara a evolución 
cronolóxica da cerámica grega.

FA1B3.7.1. Compara restos 
arqueolóxicos de xoias e obxectos nas 
culturas coetáneas á cultura grega.

FA1B3.8.1. Describe as características 
do teatro grego e a súa influencia no 
teatro actual.

1ª AV 

Identificación de obras e 
períodos.
-Pregunta de exame

Exame de avaliación

Relaciona obras de artes
decorativas gregas coas 
de otras culturas

Coñece as formas e  as 
características básicas 
do teatro grego e valora 
a sua influencia posterior

Bloque 4. O imperio occidental: Roma

Roma. A gran cultura 
mediterránea.

A arte etrusco. 
Elementos 
identificativos.

A estrutura política 
romana e a súa relación 
coa arte.

FA1B4.1.1. Relaciona o nacemento da 
cultura romana e a influencia grega.

FA1B4.1.2. Sitúa no mapa do 
Mediterráneo as culturas grega, 
romana e fenicia.

FA1B4.2.1. Relaciona a expansión 
política e artística romana co emprego 
do latín e o dereito romano.

1ªAV Exame de Avaliación

Razona   sobre  trascendencia da
cultura Romana
-Si/non

Recoñece a influencia 
grega na arte e cultura 
romanas

Explica a importancia do 
latín como lingua común 
europea e a súa 
transcendencia na arte.
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Clasicismo e 
idealización nas 
esculturas e bustos de 
emperadores.

A obra civil romana. 
Arquitetura. Basílica. 
Obras públicas.

A pintura romana. 
Técnica do fresco.

Literatura e o teatro 
romano.

Artes aplicadas: 
mobiliario, obxectos e 
vestimentas.

FA1B4.3.1. Identifica os elementos 
arquitectónicos esenciais da cultura 
romana.

FA1B4.4.1. Compara as basílicas do 
imperio romano e as igrexas 
construídas posteriormente.

FA1B4.5.1. Relaciona o Panteón de 
Agripa coa catedral do Vaticano.

FA1B4.6.1. Describe as técnicas do 
mosaico e da pintura ao fresco.

FA1B4.7.1. Relaciona o teatro actual 
cos teatros grego e romano.

FA1B4.8.1. Establece a relación entre 
a historia de Pompeia e Herculano, e a 
súa influencia na arte europea 
posterior.

FA1B4.8.2. Comenta a vestimenta 
romana e a súa aplicación na historia 
da arte posterior.

1ªAV
Explicación da tipoloxia da 
basílica e da obra obra pública 
roma
- pregunta de exame

Identificar as manifestacións da 
pintura romana e as técnicas 
empregadas

- Desenvolver o tema
Pregunta de exame ou 
comentario por escrito

Exame de avaliación

Valora a importancia 
técnica dos edificios 
romanos.

Identifica obras 
destacadas da 
arquitectura romana 
polas suas 
características

Identifica as 
características da 
estatuaria romana

Coñece ascaracterísticas
técnicas do fresco e do 
mosaico

Compara as artes 
aplicadas da cultura 
romana de outros 
momentos e culturas

Bloque 5. A arte prerrománica

Fin do imperio romano 
de occidente. Arianismo.

FA1B5.1.1. Identifica os principais 
monumentos do prerrománico español.

1ª/2ª AV Exame de avaliación Identifica os aspectos 
clave da arte visigoda
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Arquitectura: perda da 
técnica arquitectónica 
romana.

Arte prerrománica 
asturiana.

Escultura: relevos nos 
capiteis.

Fin do imperio romano 
de occidente. Arianismo.

Arquitectura: perda da 
técnica arquitectónica 
romana.

Arte prerrománica 
asturiana.

Arte árabe na Península 
Ibérica. Islamismo. Arco 
de ferradura. Arte 
mozárabe.

Técnicas construtivas e 
motivos iconográficos.

FA1B5.1.2. Compara a escultura 
romana e visigoda.(ver estándares  da 
arte romana)

FA1B5.2.1. Recoñece as claves 
políticas que levan á decadencia do 
imperio romano.

FA1B5.2.2. Relaciona a fin do imperio 
romano e a disgregación artística 
europea.

FA1B5.2.3. Compara a pintura visigoda
e romana anterior.

FA1B5.3.1. Identifica as principais 
características dos templos visigodos a
partir de fontes historiográficas de 
exemplos representativos.

FA1B5.4.1. Relaciona o arco de 
ferradura e o seu emprego na arte 
árabe da Península Ibérica.

FA1B5.5.1. Recoñece as principais 
características dos artesoados de 
madeira en exemplos representativos.

FA1B5.6.1. Analiza o Libro da 
Apocalipse e a súa aplicación á arte de

-Traballo Opción 1

Explicar o contexto social e 
político e relixioso da península 
tras a caída do imperio romano 
de occidente

Nota de traballo  0 a 10

-Traballo Opción 2
Principais exemplos de 
arquitectura prerrománica na 
península
Visigodos, Arte asturiano, 
mozárabe e islámica

Nota de traballo  0 a 10

E os relaciona ca fin do 
imperio romano

Compara as obras 
romanas cas visigodas

Identifica as formas e 
técnicas da pintura e 
escultura visigodas

Coñece a singularidade 
da arquitectura 
prerrománica
asturiana

Recoñece templos 
visigodos e as súas 
características principais

Sabe que é un códice 
miniado e valora a sua 
importancia iconografíca 
posterior

Recoñece as influencias 
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Códices miniados. 
Ilustración en pergameo.
Técnicas. Iconografía 
medieval. Pergameos e 
códices.

Xoiaría visigoda.

Arte dos pobos do norte 
de Europa. Normandos.

todos os tempos.

FA1B5.6.2. Recoñece a técnica da 
pintura e escritura sobre pergameo.

FA1B5.6.3. Identifica e explica as 
características da iconografía medieval
a partir de códices e pergameos 
representativos.

FA1B5.7.1. Explica a técnica da xoiaría
visigoda a partir de fontes 
historiográficas que reflictan pezas 
representativas.

FA1B5.8.1. Identifica a arte dos pobos 
do norte de Europa e os elementos 
similares localizados en España.

1ª/2ª AV

Exame de avaliación

da arte visigoda  na 
arquitectura mozarábe e 
Islamica e establece 
suas diferencias

Coñece a xoiería 
visigoda e as técnicas 
que empregaba

Bloque 6. O Románico, arte europea

Creación e difusión do 
románico. Orde 
Beneditina.

Arquitectura: 
características e 
edificios representativos.

O milenarismo e a súa 
influencia na arte.

FA1.B6.1.1. Relaciona a obra dos 
frades beneditinos e a 
internacionalización da arte románica.

FA1.B6.1.2. Relaciona o Camiño de 
Santiago e a súa importancia relixiosa 
coa aplicación da arte románica.

FA1.B6.2.1. Comenta a evolución da 
arte naturalista romana á arte simbólica
románica.

2ª AV Cuestionario sobre o románico

 Nota 0 a 10

É quen de describir as 
claves das orixes do 
románico

Coñece as diferencias 
entre arte naturalista e 

109



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

Pintura románica. 
Características 
iconolóxicas.

Simbolismo románico: 
luz; mandorla; 
pantocrátor. 
Xerarquización.

Escultura: imaxes 
relixiosas; capiteis; 
pórticos.

Esquematización na 
representación 
figurativa: pintura e 
escultura.

Roupa, moblaxe e 
costumes: vida cotiá.

Pintura románica: 
narrativa.

FA1.B6.2.2. Recoñece as principais 
características da arquitectura 
románica, identificando visualmente os 
elementos que a diferencian.

FA1.B6.2.3. Describe os elementos 
románicos das igrexas españolas máis 
representativas, indicando posibles 
engadidos posteriores.

FA1.B6.3.1. Comenta a identificación 
entre época románica e as teorías 
milenaristas da fin do mundo xurdidas 
no romanticismo.

FA1.B6.4.1. Recoñece a importancia 
da luz na iconografía da arquitectura 
románica.

FA1.B6.5.1. Explica os elementos 
formais da escultura románica.

FA1.B6.6.1. Identifica a iconografía 
románica.

FA1.B6.7.1. Compara a vida cotiá das 
cidades en época románica coa vida 
cotiá do Imperio Romano, valorando a 
calidade de vida e os costumes de 
unhas e outras.

2ª AV

Debuxar ou describir  a planta 
dunha iglesia rómánica coñecida

Exame de avaliación

-Diálogo na clase
Participación si/non

simbólica

Identifica os elementos 
característicos  da 
arquitectura románica

Coñece os elementos 
que caracterizan a 
iconoloxía e a técnica 
pictórica do románico

Identificar os obxectos e 
os elementos 
característicos da vida 
cotiá na Idade Media, 
nomeadamente a 
vestimenta
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Pintura románica: 
características formais.

FA1.B6.8.1. Comenta a organización 
narrativa a partir de obras 
representativas.

FA1.B6.9.1. Relaciona elementos 
formais da plástica románica con 
creacións posteriores.

Relaciona a pintura 
románica con técnicas 
similares posteriores.

Bloque 7. O Gótico

Desenvolvemento 
económico europeo. 
Auxe das cidades.

O Gótico, arte europea. 
Extensión xeográfica.

Arquitectura: edificios 
públicos e relixiosos.

A catedral gótica. 
Características. A 
bóveda ojival. Rosetón. 
Pináculos.

Os vitrales góticos.
Etapas do Gótico: inicial,

FA1.B7.1.1. Analiza a situación 
económica europea no século XIII e a 
súa relación co nacemento do Gótico.

FA1.B7.2.1. Comenta os elementos 
góticos e a súa aplicación ás catedrais 
españolas máis representativas.

FA1.B7.3.1. Identifica e nomea 
correctamente os elementos principais 
da arte gótica a partir de fontes 
historiográficas de mostras 
representativas.

FA1.B7.4.1. Identifica a tipoloxía gótica 
en edificios cronoloxicamente 
posteriores, nomeadamente no 
Neogótico do século XIX.

FA1.B7.5.1. Analiza o proceso de 

2ª AV

Opción 1
Fai un comentario escrito sobre 
unha obra escultórica destacada 
do gótico

Cualificación 0 a 10

Opción 2
Fai un pequeño traballo onde se 
reflictan as claves da fabricación 
dos vitrais e a súa evolución

Analiza as claves sociais
e técnicas da orixe do 
Gótico

Identifica e nomea 
correctamente os 
elementos principais da 
arquitectura gótica 
Vidreiras policromadas e
arcadas

111



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

pleno e florido.

Escultura, evolución 
desde a arte románico.

Pintura gótica. Pintura 
sobre táboa. Técnicas. 
Estucado. Dourado. 
Estofado.

Vestimentas e 
costumes.

fabricación e instalación das vidreiras 
policromadas nas catedrais máis 
representativas.

FA1.B7.6.1. Explica o cambio formal da
escultura románica á gótica.

FA1.B7.7.1. Identifica os elementos da 
pintura gótica a partir de fontes 
historiográficas.

FA1.B7.7.2. Explica o proceso técnico 
da pintura sobre táboa.

FA1.B7.8.1. Comenta o proceso de 
fabricación e aplicación da pintura ao 
tempero.

FA1.B7.9.1. Identifica os elementos 
característicos da vestimenta gótica a 
partir de fontes historiográficas.

Exame de avaliación

Exame de avaliación

É quen de explicar a 
evolución da escultura 
románica á gótica

Coñece as 
características da pintura
gótica sobre táboa

Describe a técnica do 
témpero
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Bloque 8. O Renacemento

O Renacimiento. Estilo 
identificativo da cultura 
europea.

Etapas: Trecento, 
Quattrocento, 
Cinquecento.
Expansión do 
Renacimiento desde 
Italia ao resto de 
Europa.

Florencia (os Medici) e 
Roma (o Papado).

Arquitectura do 
Renacimiento. Tipología 
e edificios principais.

Escultura: Donatello.

Pintura: da 
representación 
jerárquica medieval á 
visión realista: Piero 
della Francesca, Giotto 
dei Bondone, Masaccio.

FA1.B8.1.1. Analiza a orixe do 
Renacemento en Italia.

FA1.B8.1.2. Relaciona as etapas da 
implantación do Renacemento e a 
cronoloxía gótica en Europa.

FA1.B8.2.1. Comenta a importancia da 
cultura romana na arte do 
Renacemento.

FA1.B8.3.1. Analiza a relación dos 
elementos arquitectónicos aplicando a 
proporción áurea.

FA1.B8.4.1. Identifica os cambios na 
pintura desde o Gótico ata o 
Renacemento.

FA1.B8.4.2. Recoñece as principais 
pinturas do Renacemento e a súa 
autoría.

FA1.B8.4.3. Analiza a vida e a obra de 

 

3º AV

3ªAV

 

Presentación sobre un artista 
renacentista

Cualificación 0 a 10

Exame de avaliación

Comentario documentado sobre 
unha das seguintes obras:

"A escola de Atenas" de Rafael de
Sanzio

 “O lavatorio” de Tintoretto

Coñece as causas da 
orixe e as etapas de 
desenvolvemento do  
renacemento:
Trecento, Quattrocento, 
Cinquecento.

Valora a influencia da 
cultura romanana arte do
renacemento

Identifica as obras 
arquitectónicas máis 
representativas do 
renacemento italiano

Diferencia a pintura 
gótica da do 
renacemento

Identifica obras e autores
sinaladas da pintura 
renacentista
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Canon renacentista: 
Sandro Boticelli.

Leonardo dá Vinci: vida 
e obras.

Perspectiva cónica.

O colorido veneciano: 
Tiziano, Tintoretto. 
Veronés.

Pintura ao óleo. Técnica.

Leonardo da Vinci.

FA1.B8.4.4. Explica a obra de Raffaello
Sanzio, nomeadamente "A escola de 
Atenas" e os retratos de "La Fornarina"
e de "Baltasar de Castiglione".

FA1.B8.5.1. Compara a evolución da 
pintura do primeiro Renacemento ata o
colorido veneciano.

FA1.B8.6.1. Identifica as esculturas e 
os traballos en volume máis 
emblemáticos do renacemento.

FA1.B8.7.1. Analiza as vestimentas 
reflectidas nos cadros de Veronese.

FA1.B8.8.1. Describe con detalle o 
cadro "O lavatorio" de Jacopo Robusti 
"Tintoretto" e a aplicación técnica da 
perspectiva cónica.

FA1.B8.9.1. Describe a técnica da 
pintura ao óleo sobre lenzo e 
relaciónaa coa pintura anterior sobre 
táboa.
FA1.B8.10.1. Debate acerca das 
características da pintura ao tempero e
ao óleo.

Exame de avaliación

Diálogo sobre as características 
da técnica do tempero e do óleo

Se valoran intervención, interese  
preguntas etc.

Identifica as obras e 
autores máis destacados
da escultura da época

Coñece a singularidade 
da pintura veneciana 
fronte a dotras cidades 
italianas

Coñece o concepto de 
perspectiva cónica  
frontal

Diferencia a técnica do 
óleo de outras e é quen 
de describila de xeito 
breve
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Bloque 9. Michelangelo Buonarroti

Biografía e a relación co 
seu ámbito. Relación 
cos Medici e con Xulio II

Escultura: evolución 
persoal; obras 
representativas.

Pintura. Capela Sixtina: 
concepción iconolóxica 
e iconográfica.

Pintura ao fresco.

O artista total e a súa 
relevancia social.
Obra de Michelangelo 
como pintor, escultor e 
arquitecto.
Arquitectura: San Pedro 
do Vaticano.

FA1.B9.1.1. Comenta a relación dos 
mecenas e a arte, especialmente entre 
os Medici, Xulio II e Michelangelo.

FA1.B9.2.1. Recoñece a importancia 
histórica da obra en conxunto de 
Michelangelo.

FA1.B9.2.2. Analiza a obra 
arquitectónica, escultórica e pictórica 
de Michelangelo.

FA1.B9.3.1. Comenta o proceso da 
creación da pintura ao fresco da 
Capela Sixtina.

FA1.B9.4.1. Analiza a evolución 
iconográfica da escultura de 
Michelangelo, remarcando dun modo 
especial as esculturas do final da súa 
vida.

3ª AV

Preguntas sobre o video
“Michelangelo Buonarroti” de
Videodarte  Totalfoto

Analiza e comenta unha obra de 
M.A. Buonarroti

Exame de avaliación

Coñece a importancia 
dos mecenas na 
producción artística de 
M. A. Buonarroti

Identifica as obras máis 
representativas do autor 
en particular os frescos 
da capela sixtina

Recoñece a 
singularidade de M.A. 
Buonarroti

Bloque 10. O Renacemento en España

. Renacemento en 
España: implantación e 
cronoloxía.

Fitos históricos 
españois: Reis 

FA1.B10.1.1. Resume os principais 
feitos históricos relacionados coa arte 
española.

FA1.B10.2.1. Explica a relación entre o 
emperador Carlos V e Tiziano.

3ªAV Relaciona a cronoloxía 
do Renacemento 
español co italiano.
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Católicos; Carlos V; 
Filipe II e a súa relación 
coa arte.

Características 
peculiares da arte 
española de finais do 
século XV e do século 
XVI. Do plateresco a 
Juan de Herrera

Pintores renacentistas e 
a súa presenza na corte 
española: Pedro de 
Berruguete, Tiziano, 
Hieronymus Bosch e El 
Greco.

Arquitectura: Pazo de 
Carlos V. O Escorial. 
Fachada da 
Universidade de 
Salamanca.

Escultura: retablos. 
Alonso González 
Berruguete

Sofonisba Anguissola, 
pintora.

FA1.B10.2.2. Explica a relación errada 
entre Filipe II e El Greco.

FA1.B10.3.1. Identifica a tipoloxía do 
edificio renacentista, referenciada a 
edificios emblemáticos españois.

FA1.B10.4.1. Compara a escultura 
relixiosa española coa escultura 
italiana coetánea.

FA1.B10.4.2. Analiza a expresividade 
na obra de Berruguete.

FA1.B10.5.1. Comenta a obra de 
Hieronymus Bosch e a súa relación 
coa monarquía española.

FA1.B10.5.2. Analiza a obra pictórica 
de El Greco e a súa relación coa 
iconoloxía bizantina.

FA1.B10.6.1. Analiza a obra da pintora 
Sofonisba Anguissola.

FA1.B10.7.1. Recoñece os 
instrumentos musicais do 
Renacemento.

Traballo:
Opción 1
Comenta unha obra de El Greco

Opción 2
Comenta unha obra de 
Hieronymus Bosh; El Bosco

Cualificación 0 a10

Examen de avaliación

Examen de avaliación

Identifica a relación entre
a sociedade da época e 
as artes plásticas.

Recoñecer as principais 
obras arquitectónicas do 
Renacemento español

Distinguir as obras 
pictóricas máis 
importantes do 
renacemento español.

Diferencia a técnica da 
escultura española ca do
resto de Europa.

Identifica as 
características da 
música renacentísta

116



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

Música renacentista. 
Instrumentos: 
compositores.

Moblaxe e o vestiario.

FA1.B10.7.2. Analiza a obra musical de
Tomás Luis de Victoria.

FA1.B10.8.1. Identifica a tipoloxía do 
moble do Renacemento: arcas, 
arquetas, mobles bargueños e cadeiras
de frades.
FA1.B10.8.2. Analiza os traxes dos 
personaxes dos cadros do 
Renacemento, nomeadamente na obra
de Sánchez Coello.

coñece vestimenta e 
mobiliario renacentistas

Bloque 11. O Barroco

Orixe. A crise política 
europea. A guerra dos 
Trinta Anos. A política 
española.

O concilio de Trento e a 
súa importancia no 
cambio iconográfico nas 
imaxes relixiosas.

O exceso, o 
desequilibrio manierista, 
a asimetría na arte 
barroco.

FA1.B11.1.1. Relaciona a situación 
política europea coa evolución do 
Renacemento cara ao Barroco.

FA1.B11.1.2. Analiza as instrucións 
emanadas do Concilio de Trento 
acerca do xeito de representar nas 
igrexas.

FA1.B11.1.3. Analiza o púlpito da 
basílica de San Pedro e os seus 
elementos identificativos.
FA1.B11.1.4. Analiza as peculiaridades 
da imaxinaría española, canto a 
temática e técnica.

FA1.B11.2.1. Identifica as principais 
características da arquitectura barroca.

 3ª AV

3ª AV

Examen de avaliación

Análise na clase do púlpito da 
Basílica de San Pedro
-Preguntas
-Observación directa

Coñece as 
características máis 
destacadas da arte 
barroca

Coñece  as 
características principais 
da arquitectura barroca

Identifica o estilo barroco
en exemplos de 
arquitectura
latinoamericana e outras

Recoñece a obra de 
arquitectónica de Bernini
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Características da 
arquitectura barroca. 
Borromini. Bernini.

A catedral de Murcia.
Púlpito da Catedral de 
San Pedro. A columna 
salomónica.

Escultura barroca.
A imaginería española. 
Técnica e temática. 
Gregorio Fernández, 
Alonso Cano, Pedro de 
Mena.

A pintura barroca. O 

FA1.B11.3.1. Relaciona a arte barroca 
europea e a arte colonial 
hispanoamericana.
FA1.B11.3.2. Compara o barroco con 
creacións formais recargadas ou 
barroquistas posteriores.

FA1.B11.4.1. Describe e compara 
fachadas das igrexas máis 
representativas da arte barroca.

FA1.B11.5.1. Comenta os principais 
traballos de Gian Lorenzo Bernini 
escultor e a súa evolución desde a 
escultura de Michelangelo Buonarroti.

FA1.B11.5.2. Analiza a obra "A éxtase 
de Santa Teresa" e a súa relación con 
artistas posteriores, por exemplo Dalí.

FA1.B11.6.1. Identifica as principais 
obras da imaxinaría relixiosa española.

FA1.B11.7.1. Compara a escultura de 
Bernini e de Gregorio Fernández.

FA1.B11.8.1. Identifica os principais

3ª AV

Preguntas sobre la obra de 
Borromini
-Observación directa
(nota de clase)

Examen de avaliación

Traballo

Opción 1
Analise da obra “A éxtase de 
santa Teresa”

Opción 2
“Cristo Xacente “Gregorio 
Fernández”

e Borromini

Coñece as 
características da 
escultutra de Bernini

Identifica a obra de 
Caravaggio e e quen de 
comentar aspectos do 
seu estilo

Identifica obras e autores
de imaxinería española

Identifica cadros e 
pintores Barrocos 
destacados e os inscribe
na corrente e país 
correspondentes

Coñece a obra e 
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tenebrismo. Caravaggio.
Naturalismo. Valdés 
Leal, Murillo.
O realismo. Diego de 
Silva Velázquez.

A pintura flamenca: 
Rubens, Rembrandt.
O costumbrismo 
holandés: Vermeer. 
Carel Fabritius.

Música. O nacemento 
da ópera.
Elementos compositivos 
da ópera: música, 
libreto, escenografía, 
atrezo, vestuario.
Músicos importantes: 
Antonio Vivaldi, Claudio 
Monteverdi, George 
Friedrich Häendel, J. S. 
Bach, Georg P. 
Telemann, Jean-Philippe
Rameau, 
DomenicoScarlatti.

pintores barrocos.

FA1.B11.8.2. Analiza o tratamento da 
perspectiva en "As Meninas" de 
Velázquez.

FA1.B11.8.3. Compara a técnica 
pictórica de Velázquez coa pintura 
impresionista posterior.

FA1.B11.8.4. Analiza a obra pictórica 
de Peter Paul Rubens e Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn.

FA1.B11.8.5. Explica a pintura 
costumista holandesa: tratamento 
pictórico, tamaño do lenzo e técnica.

FA1.B11.9.1. Relaciona a Michelangelo
Merisi da Caravaggio con José de 
Ribera, Juan de Valdés Leal e Diego 
de Silva Velázquez.

FA1.B11.10.1. Recoñece a tipoloxía 
musical da música barroca.

FA1.B11.10.2. Identifica as pezas máis 
recoñecibles dos compositores desta 
época: Vivaldi, Monteverdi, Häendel, J.
S. Bach, Telemann, Rameau e 
Scarlatti.
FA1.B11.11.1. Describe os principais 

Cuestionario sobre a carreira e 
obra de Velazquez

Nota 0 a10

Exame de avaliación

Audición de recoñecmento de 
ditos autores

traxectoria de Velazquez

Relaciona aos pintores 
españois influenciados 
por Caravaggio

Valora a importancia da 
música barroca e coñece
a súa tipoloxía en 
particular a ópera e seus
partes e principais 
autores

Identifica pezas musicais
senlleiras de autores 
como J.S.Bach y Vivaldi

Recoñece a moblaxe e 
vestiario barrocos
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Mobiliario, indumentaria 
e artes decorativas do 
Barroco.

compoñentes dunha ópera.

FA1.B11.12.1. Compara a moblaxe e 
os traxes do Renacemento cos da 
época barroca.

FA1.B11.13.1. Relaciona a caixa 
escura pictórica coa caixa fotográfica.

FA1.B11.13.2. Comenta o uso da caixa
escura, en relación coa obra de Carel 
Fabritius e outros posibles.

Visionado do video “O 
coñecemento secreto” de David 
Hockney  (Cámara oscura a e 
cámara clara )
preguntas sobre o mesmo
Observación directa

Describe o 
funcionamento da 
cámara oscura
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Bloque 12. O Rococó. Francia
e o resto de Europa

Orixe. Absolutismo político 
da monarquía francesa. O 
"Rei Sol" Luís XIV. Luís XV.

Refinamento sensual. 
Elegancia.
Arquitectura. Pazo de 
Versalles.
A pintura rococó, relixiosa e 
profana.

Pintores rococós: Watteau, 
Fragonard e Boucher.

Marie-Louise-Élisabeth 
Vigée-Lebrun, pintora.

Pintura rococó en España. 
Anton Rafael Mengs e 
Francisco de

FA1.B12.1.1. Identifica a orixe do Rococó.

FA1.B12.1.2. Relaciona a situación política 
francesa e o Rococó.

FA1.B12.1.3. Analiza a evolución do Barroco 
ao Rococó.

FA1.B12.2.1. Compara a pintura barroca e a 
pintura rococó.

FA1.B12.2.2. Analiza a temática do barroco 
relixioso e a pintura galante francesa.

FA1.B12.2.3. Analiza o cadro "L'escarpolette" 
(O bambán), de Jean-Honoré Fragonard.

FA1.B12.3.1. Compara as obras pictóricas de 
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun e os 
pintores masculinos da súa época.

FA1.B12.4.1. Relaciona a obra de Anton 
Rafael Mengs e os pintores europeos do seu 
tempo.

FA1.B12.4.2. Compara as obras de Mengs 
coas de Goya e establece posibles 

3ª AV

Traballo
Opción 1
Análise do cadro
O bamban de H. Fragonard

Opción 2
Análise do cadro
 
O baño de Diana de Boucher

Opción 3
Comentario da obra de  
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun
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Imaxinaría española

Música. Mozart: obras 
principais; óperas

Composicións musicais máis 
representativas:

Moblaxe e decoración de 
interiores. Estilo Luís XV

influencias.

FA1.B12.5.1. Analiza a obra de Francisco 
Salzillo.

FA1.B12.5.2. Compara o tratamento 
iconolóxico dos motivos relixiosos entre 
Gregorio Fernández e Salzillo.

FA1.B12.6.1. Analiza a obra musical de 
Wolfgang Amadeus Mozart.

FA1.B12.6.2. Recoñece partes importantes 
dos traballos máis coñecidos de Mozart.

FA1.B12.6.3. Compara as óperas de Mozart 
con outras de diferentes épocas.

FA1.B12.6.4. Compara o "Réquiem" de Mozart
con obras doutros autores.

FA1.B12.7.1. Describe as partes das 
composicións musicais máis representativas: 
oratorios, misas, concertos, sonatas e 
sinfonías.

FA1.B12.8.1. Analiza a moblaxe rococó.

3ª AV

Exame de avaliación

Exame de avaliación
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Indumentaria e artes 
decorativas.

Porcelana e louza. 
Características da cerámica 
europea e da oriental
Técnica da cerámica:

Manufacturas reais 
europeas. Porcelana de 
Sèvres, Meissen e O Bo 
Retiro.

A Real Fábrica de Vidro de 
La Granja de San Ildefonso 
(Segovia).

Xoiaría do século XVIII.

FA1.B12.8.2. Identifica o estilo Luís XV en 
moblaxe.
FA1.B12.8.3. Compara os vestidos da corte 
francesa co resto de traxes europeos.
FA1.B12.8.4. Describe o vestiario das clases 
altas, medias e baixas no século XVIII.

FA1.B12.9.1. Analiza a tipoloxía da cerámica 
europea.

FA1.B12.9.2. Describe a evolución da louza 
ata a porcelana.

FA1.B12.9.3. Identifica a tipoloxía da cerámica
europea en relación á cerámica oriental.

FA1.B12.10.1. Identifica as características da 
fabricación do vidro.

FA1.B12.10.2. Describe o proceso de 
fabricación do vidro soprado.

3ªAV

Exame de avaliación

123



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

Técnica do vidro soprado

Bloque 13. O Neoclasicismo

Orixe política do 
neoclasicismo: Luís XVI.

Arquitectura. Recursos 
formais gregos, romanos e 
renacentistas.

Influencia de Palladio.
Estilo Imperio en Francia.
Edificios notables: Ópera de 
París, Capitolio en 
Washington e Congreso dos 
Deputados en Madrid.

FA1.B13.1.1. Compara a situación política 
francesa de Luís XVI e o estilo artístico que o 
relaciona.

FA1.B13.1.2. Relaciona a vida de Napoleón e 
o estilo Imperio.

FA1.B13.1.3. Compara os edificios 
neoclásicos en Europa, e determina as 
diferenzas e as semellanzas.

FA1.B13.1.4. Identifica os principais edificios 
neoclásicos europeos e americanos.

3ªAV

Exame de avaliación
cuestión argumentativa

Describe  a 
situación política
en Francia que 
propicia a 
aparición do 
Neoclasicismo

Identifica o estilo 
Neoclásico en 
edificios notables
deste estilo

Volta ao clasicismo 
renacentista.

FA1.B13.2.1. Analiza as causas da volta ao 
clasicismo arquitectónico.

3ª AV

3ª AV

Examen de avaliación
Valora 
importancia do 
neoclasicismo 
dentro da cultura 
europea.

Auxe do orientalismo. 
Comercio con Oriente. 
Chinoiseries.

FA1.B13.3.1. Infire a partir do auxe do 
comercio con Oriente o crecente gusto 
orientalizante da moda europea.

Observa exemplos
Coloquio na aula

Identifica  algúns 
elementos 
orientáis 
incorporados á 
cultura europea

124



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

Características formais da 
escultura: sensuali-dade e 
dinamismo. Relación coa 
danza.

Obras escultóricas e autores 
salientables: Canova e 
Carpeaux.

FA1.B13.4.1. Compara a obra de Antonio 
Canova coa escultura anterior.

FA1.B13.4.2. Recoñece os principais traballos
de Canova e Carpeaux.

FA1.B13.4.3. Compara a escultura de Canova
e Carpeaux.

Traballo
Opción 1
Analiza la obra
“Psique reanimada por el 
beso del amor”de Canova

Opción 2
Analiza la obra
“Gran odalisca”de 
J.A.Dominique Ingres

Coñece as 
principais 
características 
de escultura 
neoclásica

Identifica obras 
destacadas de 
Canova e 
Carpaux  

Pintura neoclásica en 
Francia: Jean Louis David e 
Jean Auguste Dominique 
Ingres.

FA1.B13.5.1. Compara a obra pictórica dos 
pintores europeos máis salientables, por 
exemplo Jean Louis David, Jean Auguste 
Dominique Ingres.

Identifica y 
diferencia las 
obras de Jean 
Louis David, 
Jean Auguste 
Dominique 
Ingres.

Auxe da pintura inglesa: 
Thomas Lawrence, Joshua 
Reynolds e George Romney.

Emma Hamilton e a moda da
época.

FA1.B13.6.1. Explica a obra pictórica dos 
principais pintores ingleses: Thomas 
Lawrence, Joshua Reynolds e outros.

FA1.B13.6.2. Analiza a relación artística e 
persoal entre Emma Hamilton, George 
Romney e o almirante Nelson.
FA1.B13.6.3. Relaciona a influencia entre 
Emma Hamilton e a moda da época.

Exame de avaliación

Identifica a obra 
de algún dos 
pintores máis 
destacados de 
Ingaterra

Valora a 
influencia de 
Emma Hamilton 
na moda da 
época
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Moblaxe en Francia: estilos 
Luís XV, Luís XVI e Imperio

FA1.B13.7.1. Compara a tipoloxía entre a 
moblaxe Luís XV, a Luís XVI e a Imperio.
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5.8.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN,  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E GRAOS
MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN  DE FUNDAMENTOS DA ARTE II

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

Bloque 1. O Romanticismo
B1.1. Claves do 

Romanticismo: 
expresión desaforada 
do sentimento e 
oposición ao 
intelectualismo 
racionalista do século 
XVIII.

FA2.B1.1.1. Analiza o sentimento 
romántico e a súa relación coa arte. 1ª AV

Out

Exame de avaliación

(cuestión 
argumentativa)

Define romanticismo e 
coñece suas 
características.

Asocia a aparición do 
Romanticismo co 
sentimento nacionalista

FA2.B1.2.1. Diferencia o termo 
romántico aplicado ao movemento 
artístico do século XIX e o uso 
actual.

B1.3. Nacionalismo 
italiano e xermánico.

FA2.B1.3.1. Relaciona o 
romanticismo e o auxe do 
nacionalismo.

B1.4. Arquitectura: 
continuación e evolución
do neoclasicismo.

B1.5. Arquitectura 
española: edificios 
notables

FA2.B1.4.1. Identifica os principais 
edificios españois da época: teatro 
Romea (Murcia), teatro Falla 
(Cádiz), teatro Campoamor Oviedo),
Arco do Triunfo e Pazo de Xustiza 
(Barcelona), etc.

Exame de avaliación Identifica algún edificio 
romántico notable de 
España
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B1.6. Pintura 
romántica.

FA2.B1.5.1. Sopesa a importancia 
da obra pictórica de Karl Friedrich 
Schinkel, Caspar David Friedrich, 
Thomas Cole, John Constable, 
William Turner e outros.

Exame avaliación Identifica algúns 
pintores románticos 
europeos: Caspar 
David Friedrich,
John Constable
William Turner

B1.7. Pintura 
romántica en Francia.

FA2.B1.6.1. Analiza a pintura 
romántica francesa: Théodore 
Géricault, Eugène Delacroix e 
Antoine-Jean Gros.

1º AV
Out/nov

Análise das obras:
” A balsa da medusa 
"Théodore Géricault
ou
 A morte de 
Sardanápalo". De 
E.Delacroix

Recoñece os rasgos da
pintura romántica 
francesa

B1.10. A narración na 
pintura romántica.

FA2.B1.9.1. Comenta o cadro "A 
balsa da Medusa" de Géricault, 
valorando a base histórica e o 
resultado plástico.
FA2.B1.9.2. Analiza a pintura "A 
morte de Sardanápalo".

Identifica obras 
destacadas de 
Théodore Géricault e
E.Delacroix

B1.8. Pintura en 
España: Goya.

FA2.B1.7.1. Recoñece a obra 
pictórica de Goya Valora a importancia da

obra de Goya
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Traballo monográfico 
sobre Goya

B1.9. Goya e o 
expresionismo das 
pinturas negras.

FA2.B1.8.1. Comenta as pinturas 
negras de Goya.
FA2.B1.8.2. Compara a obra de 
Goya de características 
expresionistas con obras de contido
formal similar noutras épocas e 
culturas.

Identifica obras de 
Goya.
 

E quen de clasificar a 
temática de Goya e 
facer unha clasificación 
temática

B1.11. Etapas na pintura
de Goya.

B1.12. Goya: 
clasificación temática 
das súas obras 
principais.

FA2.B1.10.1. Identifica os principais 
cadros do pintor aragonés.
FA2.B1.10.2. Clasifica a temática 
dos cadros de Goya.

Pintura en España: 
Goya.

FA2.B1.11.1. Relaciona o cadro "A 
familia de Carlos IV" con "As 
Meninas".
FA2.B1.11.2. Relaciona o cadro "A 
leiteira de Bordeos" coa pintura 
impresionista posterior.

1º AV
Out/nov

Relaciona a obra de 
Goya con outros 
autores

B.13 Inicios da 
fotografía.

B1.14. Temas 
fotográficos: retrato, 
paisaxe e historia. O 
pictorialismo

FA2.B1.12.1. Identifica as primeiras 
impresións fotográficas. Pregunta de exame

Recoñece as primeiras 
imaxes fotográficas
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B1.15. Música 
romántica.

B1.16. Ludwig Van 
Beethoven: obras 
principais (obra 
sinfónica, concertos e 
sonatas).

B1.17. Ludwig Van 
Beethoven e a 
superación do 
clasicismo musical.

B1.18. Óperas: Verdi, 
Wagner e a mitoloxía 
xermánica.

FA2.B1.13.2. Coñece e explica os 
principais cambios introducidos por 
Beethoven na forma sonata e 
sinfonía.

FA2.B1.13.3. Identifica pezas 
representativas da obra de Verdi, 
Wagner e outros.

FA2.B1.13.4. Relaciona a obra 
musical de Wagner e a mitoloxía 
xermánica.

Preguntas na clase

Exame de avaliación

Coñece as 
características da 
música romántica  e a  
diferencia de outros 
estilos

Cita algunha obra de 
Bethoven e Richard 
Wagner

B1.19. Indumentaria, 
moblaxe e decoración 
de interio-res: estilos 
Regency e Napoleón III

FA2.B1.14.1. Identifica as claves 
estilísticas na indumentaria, na 
moblaxe e na decoración dos estilos
Regency e Napoleón III. Exame de avaliación

Identifica exemplos de 
indumentaria, moblaxe
Do estilo Regency e 
Napoleón III

B1.20. Xoiaría e 
reloxaría: o dourado.

FA2.B1.15.1. Comenta a relación 
entre a reloxaría da época e o 
bronce dourado ao mercurio.

FA2.B1.16.1. Compara pezas 
fabricadas en ouro ao longo das 
diversas culturas da humanidade.

Observación de 
exemplos e debate

Valora a aparición do 
dorado ao mercurio

Compara obras de 
xoiaría e con ouro de 
distintas épocas e 
estilos
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B1.21. Nacemento da 
danza clásica.

FA2.B1.17.1. Explica o nacemento 
en Francia da danza clásica e os 
elementos clave que a com-poñen.

Exame de avaliación

Sabe datar a aparición 
da danza clásica e seus
elementos principais

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900)

B2.1. Revolución 
Industrial. Colonización 
de África. Guerra con 
China. Guerra de 
Secesión 
norteamericana. 
Independencia 
latinoamericana.

B2.2. Nacionalismo 
italiano e xermánico. 
Historicismo nostálxico.

FA2.B2.1.1. Relaciona o 
internacionalismo político europeo e
a chegada a Europa da arte de 
Oriente.

FA2.B2.1.2. Comenta a Guerra de 
Secesión norteamericana e a súa 
influencia na arte.

1ª AV Preguntas  sobre vídeo Coñece o panorama 
sociopolítico da 
segunda metade do 
S.XIX
Revolución industrial

B2.3. Arquitectura. 
Neoestilos: neomudéxar
e neogótico.

FA2.B2.2.1. Identifica os edificios 
relacionados cos movementos 
neogótico e neomudéxar. 1ª AV

Nov

Pregunta breve de 
exame

Identifica elementos do 
estilo en obras do S XIX

B2.4. Exposicións 
universais de París, 
Londres e Barcelona. A 
torre Eiffel.

FA2.B2.3.1. Relaciona as 
exposicións universais de París e 
Londres coa arquitectura.
FA2.B2.3.2. Identifica os elementos 
principais da erección da torre Eiffel.

Comentario escrito 
sobre exposicións 
universais
A torre Eiffel

Valora a importancia 
das exposicións 
universais na 
arquitectura

131



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

B2.5. Escultura: Auguste
Rodin.

B2.6. Camille Claudel, 
escultora.

FA2.B2.4.1. Explica a evolución do 
clasicismo de Canova ao 
expresionismo de Rodin.

FA2.B2.4.2. Analiza a obra de 
Camille Claudel.

FA2.B2.5.1. Compara a obra de 
Rodin e Camille Claudel e establece
as conclusións pertinentes.

Pregunta de exame Identifica  obras de 
Rodin e seu estílo
Coñece  obra de 
Camile Claudel e a 
vincula con Rodin

B2.7. Mariano Benlliure. FA2.B2.6.1. Identifica a escultura 
española, especialmente a obra de 
Mariano Benlliure.

Pregunta de exame Identifica estilo e obras 
de M. Benliure

B2.8. Pintura orientalista
europea e española

FA2.B2.7.1. Identifica a pintura 
orientalista europea (francesa, 
inglesa, etc.) cos orientalistas 
españois, por exemplo Mariano 
Fortuny.

 Analise dunha obra 
pictórica da época

M. Fortuny/Francisco 
Pradilla

Identifica os estilos 
Orientalista e 
Historicista

B2.9. Historicismo: 
Eduardo Rosales, 
Francisco Pradilla e 
Alejandro Ferrant.

FA2.B2.8.1. Relaciona a obra 
pictórica historicista dos pintores 
Eduardo Rosales, Francisco Pradilla
e Alejandro Ferrant.

B2.10. Pintura. 
Francia: os Pompier 
(Bouguereau, Cormon, 
Alexandre Cabanel e 
Jean-Léon Gérôme).

FA2.B2.9.1. Recoñece a obra dos 
pintores "pompier" franceses: 
Bouguereau, Cormon, Alexandre 
Cabanel e Jean-Léon Gérôme, 
entre outros.

1ª/2ª AV

Nov /Dec

Colección de imaxes 
de pintura “ Pompier”
O academicismo

Identifica as 
características
academicismo
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B2.11. Retrato galante: 
Madrazo e Franz Xaver 
Wint elhalter.

FA2.B2.10.1. Relaciona o retrato 
pictórico de Madrazo e Franz Xaver 
Wintelhalter.

Observar Retratos 
galantes

Valora os retratos de
F. Madrazo

B2.12. Mariano 
Fortuny e Madrazo, 
artista total: pintor, 
escenógrafo, deseñador
de moda e inventor.

B2.13. Decoración e 
moda: Mariano Fortuny 
e Madrazo.

FA2.B2.11.1. Recoñece os traballos 
de deseño e vestiario de Mariano 
Fortuny e Madrazo.

Observar  la obra de 
M. Fortuny

Valora a evolución da 
moda a través da obra 
de M: Fortuny

B2.14. Movemento "Arts
and Crafts": William 
Morris.

FA2.B2.12.1. Explica o movemento 
inglés "Arts and Crafts".
FA2.B2.13.1. Comenta as 
formulacións estéticas de William 
Morris.

Pregunta de exame Conoce las 
características del 
movimiento "Arts and 
Crafts".

B2.15. Reino Unido. 
Movemento 
prerrafaelita: John 
Everett Millais, Dante 
Gabriel Rossetti e 
William Holman Hunt,

FA2.B2.14.1. Analiza a obra 
pictórica do movemento 
prerrafaelita.

Pregunta de exame Identifica obras do 
movemento 
prerrafaelita

B2.16. 
Desenvolvemento da 
técnica fotográfica

B2.17. Retrato 
fotográfico.

FA2.B2.15.1. Identifica a técnica do 
retrato utilizada por Nadar.
FA2.B2.16.1. Compara o retrato en 
pintura co retrato coetáneo en 
fotografía.

Preguntas de Clase

Rexistro de 
intervencións

É quen de recoñecer un
retrato de Nadar

Vincula retrato 
fotográfico e pictórico
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B2.18. Orixes do cine. 
Nacemento do cine 
americano.

FA2.B2.17.1. Describe o contexto 
xeral en que xorde a cinematografía
e os seus pioneiros.

1/2ª AV Pregunta de exame Coñece o contexto no 
que nace o cine e 
identifica os principais 
autores

B2.19. Música: 
rexionalismo eslavo.

FA2.B2.18.1. Recoñece a obra 
musical dos países eslavos: 
Alexander Borodín, Modesto 
Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski e 
Bedřich Smetana.

Audicións e
Preguntas de clase

Rexistro de 
intervencións

Recoñece obras de
Borodín, Piotr Ilich 
Tchaikovski

B2.20. Danza: 
Tchaikovsky ("O lago 
dos cisnes").

FA2.B2.19.1. Analiza o ballet "O 
lago dos cisnes", de Tchaikovski.

Identifica "O lago dos 
cisnes", de Tchaikovski.

B2.21. A zarzuela. B2.20. Comentar a música popular 
española: a zarzuela.
B2.21. Identificar adecuadamente 
as composicións máis populares da 
zarzuela española.

Pregunta de exame Coñece as 
características da 
zarzuela.
Identifica algunha 
arzuela

Bloque3. As vangardas

B3.1. A fotografía e a 
descomposición da 
imaxe. Influencia na 
pintura impresionista.

FA2.B3.1.1. Relaciona a descuberta
da descomposición da imaxe en 
cores primarias e a súa relación coa
técnica impresionista.
FA2.B3.2.1. Diferencia a 
construción de cores coa luz da 
creación cos pigmentos.

2ª AV
Xan

Pregunta de exame Recoñece a influencia 
da teoría da cor na 
pintura impresionista
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B3.3. Temática 
simbolista: erotismo, 
drogas, satanismo, etc.

B3.4. Pintura de Odilon 
Redon.

FA2.B3.3.1. Relaciona os temas 
artísticos e a súa aplicación á arte: 
simbolismo, erotismo, drogas e 
satanismo.
FA2.B3.3.2. Analiza a obra pictórica 
de Odilon Redon.

2ª AV

Xan

Preguntas de  clase

Rexistro de 
intervencións

Analiza as 
características e 
influencias do 
simbolismo

B3.5. Paul Cézanne. FA2.B3.4.1. Describe as principais 
creacións de Cézanne.

Pregunta de Exame Coñece a obra de 
Cézanne e sua 
influencia posterior

B3.6. Decadencia do 
historicismo e auxe da 
vida cotiá.

B3.7. Impresionismo: 
Monet, Manet, Pisarro e 
Sisley.

FA2.B3.5.1. Identifica os cadros 
máis representativos de Manet, 
Monet, Pisarro e Sisley.

Pregunta de exame Identifica obras  
representativas de 
Manet, Monet, Pisarro

B3.6. Decadencia do 
historicismo e auxe da 
vida cotiá.

B3.7. Impresionismo: 
Monet, Manet, Pisarro e 
Sisley.

FA2.B3.6.1. Compara os cadros 
historicistas coas obras de Pisarro 
ou Sisley.

Observación na aula Valora las diferencias 
entre historicismo e 
Impresionismo

B3.8. Reino Unido: John
Singer Sargent.

FA2.B3.7.1. Relaciona a obra 
pictórica de Sorolla con John Singer
Sargent.

Pregunta de exame Establece diferencias 
obras de J. Singer 
Sargent y Sorolla
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B3.9. Pintura en 
España: Santiago 
Rusiñol, Ramón Casas, 
Anglada Camarasa, 
Carlos de Haes, Isidro 
Nonell, Joaquín Sorolla 
e José Luis Sert.

FA2.B3.8.1. Identifica as principais 
obras dos pintores españois, por 
exemplo: Santiago Rusiñol, Ramón 
Casas, Anglada Camarasa, Carlos 
de Haes, Isidro Nonell e Joaquín 
Sorolla

 2ª AV

Xan

Comentario Opción 1
Obra de un dos
pintores propostos

Exame de avaliación

Identifica obras de
Ramón Casas
Joaquín Sorolla

B3.10. Os "Navis" 
(Pierre Bonnard) e os 
"Fauves" (Matisse).

FA2.B3.9.1. Identifica a técnica 
pictórica dos "Navis" e dos 
"Fauves".
FA2.B3.9.2. Analiza algunha obra 
de Pierre Bonnard e Matisse.

Traballo Opción 2
Comentario sobre os 
“Fauves”

Exame de avaliación

Coñece as técnicas 
pictóricas dos “Fauves” 
y os “Navis”
 

B3.11. Berthe Morisot e 
Mary Cassatt

FA2.B3.10.1. Compara a obra 
pictórica das pintoras Berthe 
Morisot e Mary Cassatt cos pintores
coetáneos.

Observación de 
exemplos

Valora a obra de Berthe
Morisot e Mary Cassatt

B3.12. Arte Naif: 
Rousseau

FA2.B3.11.1. Explica a concepción 
pictórica de Rousseau.

2ª AV
 
Xan

Pregunta de exame Explica en qué consiste
a pintura Naïf

B3.13. Van Gogh. FA2.B3.12.1. Analiza a arte de Van 
Gogh.
FA2.B3.13.1. Debate acerca da 
posible relación entre a vida e a 
obra en Van Gogh.

Observación de obras, 
lectura de textos e 
debate

Rexistro de 
intervencións

Coñece a relación entre
a vida e a obra de Van 
Gogh, identifica seu 
estilo e obra
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B3.14. Cubismo, ruptura
dunha única visión: 
Juan Gris, George 
Braque e Pablo Ruiz 
Picasso

FA2.B3.14.1. Analiza a concepción 
visual da arte cubista.
FA2.B3.14.2. Compara algunha 
obra cubista con outras anteriores.
FA2.B3.14.3. Identifica as obras 
cubistas de Juan Gris, Pablo 
Picasso e Georges Braque.

Define y desarrollla

Pregunta de examen

É quen de explicar as 
características do 
cubismo e recoñece 
algunhas obras e 
pintores

B3.15. A obra 
escultórica de Picasso e
a súa relación con Julio 
González.

FA2.B3.15.1. Relaciona a escultura 
de Julio González e a de Picasso.

Observación de obras

Valoración en grupo

Coñece a relación  
entrer a escultura de J. 
González e Picasso

B3.16. Etapas pictóricas
de Picasso.

FA2.B3.16.1. Compara as etapas 
creativas de Picasso: épocas rosa, 
azul, cubista e surrealista

2ª AV
Xan

Pregunta de exame Describe as épocas da 
obra de Picasso 
Identifica obras 
destacadas das 
mesmas

B3.17. O cine como 
vangarda.

FA2.B3.17.1. Analiza os 
intercambios recíprocos entre a 
cinematografía e as vangardas 
noutras disciplinas da arte.

Exame de avaliación Analiza puntos de 
contacto do cine cas 
vangardas artísticas

B3.18. Cartel 
publicitario: elementos 
formais e narrativos.

FA2.B3.18.1. Analiza os elementos 
formais e narrativos que se dan no 
cartel publicitario.

Exame de avaliación Describe elementos 
formais e narrativos do 
cartel publicitario

B3.19. O cartel e a arte.

B3.21. Carteis de Jules 
Chéret, Alfons Mucha e 
Leonetto Cappiello.

FA2.B3.19.1. Explica a importancia 
do cartel publicitario.
FA2.B3.20.1. Explica a obra gráfica 
dos cartelistas Jules Chéret, Alfons 
Mucha e Leonetto Cappiello.

Análise dun cartel 
publicitario

Exame de avaliación

Valora a importancia do
cartel como obra 
artística
Coñece técnicas do 
cartelismo e aos 
principais autores da 
época
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B3.22. Estampaxe 
xaponesa.

Técnica do ukiyo-e. 
Grandes gravadores 
nipóns: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa 
Hiroshige e Katsushika 
Hokusai.

FA2.B3.21.1. Analiza a técnica 
xaponesa do ukiyo-e e as principais 
obras dos estampadores xaponeses
Kitagawa Utamaro, Utagawa 
Hiroshige e Katsushika Hokusai.

Exame de avaliación Coñece a técnica 
xilográfica e obras 
destacadas dos 
principais 
estampadores  

B3.23. Influencia da 
estampaxe xaponesa en
Europa. Vincent Van 
Gogh. Nacemento do 
cómic.

FA2.B3.22.1. Relaciona o gravado 
xaponés coas creacións europeas, 
sobre todo na obra de Van Gogh e 
de Hergé

2ª AV Observación de obras 
e comparación

Debate acerca da 
influencia do gravado 
xaponés nas creacións 
europeas, e dos 
debuxantes da 
denominada "liña 
clara", por exemplo 
Hergé.

B3.23. O cartel 
publicitario e a obra 
pictórica e gráfica de 
Henri de Toulouse-
Lautrec.

FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a 
obra gráfica de Henri de Toulouse-
Lautrec.

Preguntas sobre vídeo 
de Toulosse Lautrec

Identifíca e explica as 
características da obra 
gráfica de Tolouse 
Lautrec

B3.24. Música. 
Impresionismo: Debussy
e Ravel.

FA2.B3.24.1. Comenta a música 
impresionista, utilizando algunha 
obra de Claude Debussy ou 
Maurice Ravel.

Posta en común trala 
escoita de obras de 
Debussy ou Ravel

comenta as innovacións
que achegou o 
impresionismo musical

B3.25. Música española:
Falla, Albéniz, Granados
e Salvador Bacarisse.

FA2.B3.25.1. Analiza a obra musical
dos compositores españois Manuel 
de Falla, Isaac Albéniz, Enrique 
Granados e Salvador Bacarisse.

Análise de obras 
(coordinación  co dep. 
de música)

Pregunta de exame

Coñece obras sinaladas
de de M. De Falla,
 I. Albeniz, E. Granados
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Bloque 4. O Modernismo  e Art Nouveau

B4.1. Modernismo.

B4.2. Fantasía 
arquitectónica da fin de 
século: Art Nouveau.

B4.3. Características 
principais da Art 
Nouveau francés.

FA2.B4.1.1. Identifica os elementos 
diferenciadores da arte modernista 
fronte ao xeometrismo da Art Decó 
e os neoestilos anteriores.
FA2.B4.2.1. Comenta a duración 
cronolóxica e a extensión xeográfica
do modernismo.
FA2.B4.2.2. Explica o modernismo 
en Europa: Art Nouveau, Liberty, 
Sezession e Jugendstil.

2 ª AV

Feb.

Comentario razoado

Exame de avaliación

Comenta a duración e 
ámbito xeográfico do 
Modernismo.
Coñece as diferencias 
entre Modernismo e art-
decó
É quen de citar as 
variantes nacionais

B4.5. Arquitectura 
modernista europea: 
Víctor Horta e Adolf 
Loos.

B4.6. Modernismo 
catalán: obra de Gaudí.

FA2.B4.3.1. Compara a obra 
arquitectónica de Antonio Gaudí, 
Víctor Horta e Adolf Loos.

2ª AV

Feb.
Control de 
identificación de obras

Identifica o estilo 
arquitectónico 
modernista e obras de 
Gaudí

B4.7. Escultura: obra de
Josep Llimona.

FA2.B4.4.1. Analiza a obra 
escultórica de Josep Llimona.

Control de 
identificación de obras

Valora ba obra de 
Josep Llimona

B4.8. Esculturas 
crisoelefantinas.

FA2.B4.5.1. Identifica pezas 
escultóricas que poidan clasificarse 
como crisoelefantinas. Exame de avaliación

Coñece a técnica da 
escultura 
crisoelefantina

B4.9. Cartel publicitario 
en Cataluña: Alexandre 
de Riquer, Ramón 
Casas e outros.

FA2.B4.6.1. Comenta a obra en 
cartel de Alexandre de Riquer, 
Ramón Casas e outros cartelistas 
españois.

Control de 
identificación de obras

Identifica obras de 
cartelismo modernista
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B4.10. Moblaxe 
modernista.

FA2.B4.7.1. Analiza a moblaxe 
modernista. Exame de avaliación

Recoñece as 
características da 
moblaxe modernista

B4.11. Revolución no 
vidro. Floreiros de Émile
Gallé. Lámpadas de 
cores de Louis Comfort 
Tiffany.

FA2.B4.8.1. Explica a importancia 
artística das creacións en vidro de 
Émile Gallé e Louis Comfort Tiffany. Exame de avaliación

coñece as técnicas de 
fabricación de vidro 
modernista

B4.12. Xoiaría 
modernista. Esmalte. 
Obra de Lluís Masriera

FA2.B4.9.1. Comenta a tipoloxía da 
xoiaría modernista, por exemplo os 
deseños de René Lalique e de Lluís
Masriera, entre outros.

Exame de avaliación
Identifica a tipoloxía dos
deseños de xoias 
modernistas.  O Uso do
esmalte

Bloque 5. O Surrealismo e outras vangardas

B5.1. Teorías de Sigmund 
Freud. A psicoloxía.

B5.2. Irracionalismo 
onírico. Movemento 
surrealista: orixe.

FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas 
sobre a psicanálise de Sigmund 
Freud e as creacións 
surrealistas, especialmente co 
método paranoico-crítico de 
Salvador Dalí.
FA2.B5.1.2. Explica as principais 
características do movemento 
surrealista.

2ª AV
  
Feb.

Exame de avaliación
Explica as claves do 
movemento surrealista
e seus métodos de 
creación

B5.3. Principais artistas: 
Salvador Dalí, Jean Arp e 
Joan Miró.

B5.4. A pintura metafísica 
de Giorgio de Chirico

FA2.B5.2.1. Comenta as obras 
surrealistas de Jean Arp, Joan 
Miró e a pintura metafísica de 
Giorgio de Chirico.

Comentario dunha 
obra de Dalí ou Giorgio
de Chirico.

Identifica a obra dos 
principais artístas 
surrealistas
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B5.5. O surrealismo no 
cine: "Un can andaluz", de 
Luis Buñuel e Salvador 
Dalí. "A idade de ouro", de 
Luis Buñuel.

FA2.B5.3.1. Describe o 
surrealismo no cine, utiliza a obra
de Dalí e Buñuel "Un can 
andaluz" e o resto da filmografía 
de Luis Buñuel: "A idade de 
ouro", "Viridiana" e outras.

Visionado de pelicula 
ou escenas, preguntas
na áula

Recoñece as 
características do cine 
surrealista de L.Buñuel

B5.6. Cine alemán. 
Expresionismo alemán: "O 
gabinete do doutor 
Caligari" (1920), de Robert 
Wiene.

B5.7. Xénero da ciencia 
ficción. Fritz Lang e a súa 
película "Metropolis" 
(1927).

B5.8. "O anxo azul" (1930),
de Josef von Sternberg, 
Marlene Dietrich.

FA2.B5.4.1. Comenta as claves 
do expresionismo alemán, 
nomeadamente salientable en "O
gabinete do doutor Caligari", de 
Robert Wiene.
FA2.B5.4.2. Analiza a 
importancia da película "O anxo 
azul", de Josef von Sternberg, e 
a presenza nela de Marlene 
Dietrich.

Visionado de pelicula 
ou secuencias

Exame de avaliación

Coñece características  
do cine expresionista 
alemán

Valora a importancia de
“Metrópolis” de Friz 
Lang entre outras

B5.9. Movemento 
neoplasticista holandés 
"De Stijl": arquitectura, 
pintura e moblaxe.

FA2.B5.5.1. Explica a concepción
artística dos neoplasticistas 
holandeses, o grupo "De Stijl".
FA2.B5.5.2. Analiza as obras en 
arquitectura, pintura e moblaxe 
de artistas neoplasticistas: Piet 
Mondrian, Theo van Doesburg e 
Gerrit Thomas Rietveld.

2ª AV

Feb

Exame de avaliación

Explica algunhas claves
do movemento “ De Sijl”
Recoñece obras dos 
autores máis 
destacados; Mondrian, 
Theo van Doesburg

B5.10. Movemento Dada. 
Obra escultórica de Jean 
Tinguely.

FA2.B5.6.1. Describe o 
movemento Dada e a obra 
escultórica de Jean Tinguely. Exame de avaliación

Describe o dadaísmo 
coñece alguhna 
escultura de Jean 
Tinguely
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B5.11. Ballets de Serguéi 
Diághilev e Nijinsky. 
Escenografías e 
decorados. Relación con 
artistas da época: Picasso, 
Matisse e Natalia 
Goncharova.

B5.12. Música e danza. 
Igor Stravinsky:

 "O paxaro de lume", 
"Petrushka" e "A 
consagración da 
primavera".

FA2.B5.7.1. Analiza a 
importancia do ballet ruso, 
utilizando a obra de Serguéi 
Diághilev e Nijinsky.
FA2.B5.7.2. Comenta a obra 
musical de Igor Stravinsky e a 
súa relación coa danza: "O 
paxaro de lume", "Petrushka" e 
"A consagración da primavera".
FA2.B5.7.3. Describe 
presentacións coreográficas 
relacionadas con "A 
consagración da primavera", por 
exemplo o traballo de Pina 
Bausch.

Comentario escrito 
sobre a obra para 
danza de I.Stravinsky

(coordinación ca 
materia de Artes 
escénicas)

Valora a importancia 
dos Ballets rusos desta 
época p. Ex. Nijinsky a 
a Coñece alguhna obra 
de Stravinsky

Bloque 6. Os felices anos vinte. Art Decó

B6.1. Claves da Art Decó.

B6.2. Desenvolvemento 
económico do período de 
entre guerras.

B6.3. Auxe do luxo. A arte 
como produto para a elite.

FA2.B6.1.1. Comenta a relación 
entre o desenvolvemento 
económico mundial e o auxe da 
Art Decó.

Pregunta de exame Ubica a Art Decó no 
seu contexto histórico.

B6.4. Notas distintivas da 
arquitectura decó.

B6.5. Estados Unidos: os 
grandes edificios. Escola 
de Chicago. Nova York: 
edificios Chrysler e Empire 
State.

FA2.B6.2.1. Relaciona o Art Decó
cos edificios anteriores da escola
de Chicago e os edificios de 
Nova York, especialmente o 
Chrysler e o Empire State.

2ª AV
Feb /Mar

Visionado e 
identificación de 
exemplos significativos

Diferencia a escola de 
Chicago dos grandes 
edificios de Nova York 
identifica neles a 
pegada do Art Decó
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2ª AV  
Feb. 
/Mar.

B6.6. Escultura: Pablo 
Gargallo e Constantin 
Brancusi.

FA2.B6.3.1. Compara a escultura
de Pablo Gargallo e de 
Constantin Brancusi.

Control de 
identificación de obras

Recoñece a obra de 
Pablo gargallo e 
Constantín Brancusi

B6.7. Tamara de 
Lempickca, pintora.

FA2.B6.4.1. Comenta a obra 
pictórica da pintora Tamara de 
Lempicka

Control de 
identificación de obras

Recoñece a obra de
Tamara de Lempicka

B6.9. Moblaxe Art Decó. FA2.B6.6.1. Identifica as claves 
esenciais da moblaxe decó.

Exame de avaliación Identifica en exemplos 
de moblaxe 
características da Art 
decó

B6.10. Xoiaría decó e 
reloxos de pulseira. 
Empresas Cartier e Patek 
Philippe.

FA2.B6.7.1. Compara a tipoloxía 
das xoias decó, por exemplo 
Cartier, coas doutras épocas.
FA2.B6.7.2. Analiza o concepto 
do luxo en relación á arte, por 
exemplo na xoiaría.
FA2.B6.7.3. Debate acerca da 
relación entre luxo e artesanía 
utilizando, entre outros exemplos,
a empresa Patek Philippe.

Observación de 
exemplos

Debate na clase

Valora a relación da 
arte e o produto de 
luxo, identifica 
elementos de Art decó 
na xoiería
Cartier e outros

B6.11. Música 
dodecafónica, serialista e 
atonal. Arnold Schönberg.

FA2.B6.8.1. Analiza a música 
dodecafónica, utilizando 
composicións, entre outras, da 
obra musical de Arnold 
Schönberg, Anton Webern ou 
Alban Berg.

Audición

Pregunta de exame
(Interacción co dept. 
de música)

É consciente da 
evolución das novas 
formas musicais o 
dodecafonísmo
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B6.12. Música 
norteamericana. Irving 
Berlin e George Gershwin.

B6.13. Música espiritual 
negra. Blues. Nacemento 
do Jazz.

FA2.B6.9.1. Comenta a obra 
musical de George Gershwin e 
Irving Berlin.
FA2.B6.10.1. Identifica os ritmos 
e diferencia a música negra 
americana: espiritual, blues e 
jazz.

Audicións

Pregunta de exame
(Interacción co dept. 
de música)

Entende a importancia 
do traballo de Irwin 
Berlín e George 
Gershwin
Diferencia os estilos da 
música negra: Espiritual
Blues e Jazz

B6.14. Moda: a revolución 
no mundo da moda e no 
vestido da muller. Coco 
Chanel.

FA2.B6.11.1. Analiza a revolución
no traxe feminino que supuxo a 
obra de Coco Chanel.

Exame de avaliación
Valora a importancia de
Coco Chanel na moda 
feminina

Bloque 7. A Gran Depresión e a arte da súa época
B7.1. "A fin da festa". A 
crise económica. O crack 
bolsista de 1929. Crise 
económica mundial. Auxe 
dos totalitarismos.

FA2.B7.1.1. Analiza a 
representación plástica do crack 
bolsista de 1929 en Estados 
Unidos.

3ª AV
Mar

Preguntas na aula Valora o impacto do “ 
crack” do 1929 na arte 
da época

B7.2. Fotografía 
comprometida cos pobres: 
Dorothea Langue e Walker 
Evans.

FA2.B7.2.1. Comenta a obra 
fotográfica de Dorothea Lange e 
Walker Evans.
FA2.B7.2.2. Compara a obra 
fotográfica de artistas con 
compromiso social coa fotografía 
esteticista de, por exemplo, Cecil 
Beaton.

Observación e 
comentario de obras

Reflexiona sobre o 
compromiso social do 
artista

B7.3. O cine e a súa 
función social.

FA2.B7.3.1. Expón 
razoadamente a importancia da 
arte como denuncia social, 
utilizando, por exemplo, o 
documental "As Hurdes, terra 
sen pan", de Luis Buñuel.

3ª AV

Mar

Observación e 
comentario de obras

Reflexiona sobre o 
compromiso social do 
artista
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B7.4. A primeira película de
animación: Brancaneves e 
os sete ananos", de Walt 
Disney.

FA2.B7.4.1. Analiza a 
importancia para o cine da obra 
creativa de Walt Disney.

Diálogo na aula Valora a importancia da
factoría Disney

B7.5. Cómic europeo: 
"Tintín", de Hergé.

B7.6. Cómic 
norteamericano.

B7.7. O primeiro 
superheroe: "Superman", 
de Jerry Siegel e Joe 
Shuster.

B7.8. O heroe triste e 
solitario: "Batman", de Bob 
Kane e Bill Finger. B7.9.
O orgullo americano: 
"Capitán América", de Joe 
Simon e Jack Kirby.

B7.10. As aventuras 
espaciais: "Flash Gordon", 
de Alex Raymond.

B7.11. O exotismo 
selvático: "Tarzán", de 
Burne Hogarth.

FA2.B7.5.1. Analiza a 
importancia do cómic europeo, 
nomeadamente a obra de Hergé.
FA2.B7.5.2. Explica o nacemento
dos superheroes 
norteamericanos do cómic.
FA2.B7.5.3. Analiza as claves 
sociolóxicas e persoais dos 
superheroes do cómic: 
"Superman", "Batman" e "Capitán
América".
FA2.B7.5.4. Relaciona o cómic 
espacial co cine posterior, 
utilizando, entre outras, as 
aventuras espaciais de "Flash 
Gordon".
FA2.B7.5.5. Comenta a relación 
entre cine e cómic no caso de 
"Tarzán".

Identificación de 
personaxes e autores

Exame de avaliación

Coñece as claves do 
nacemento do Cómic e 
seus principais 
representantes.
Valora a  aparición dos 
superheroes e a 
relación entre o cómic e
o cine

B7.12. O cómic como 
linguaxe artística.

FA2.B7.6.1. Debate acerca do 
valor do cómic como obra de 
arte.

3ª AV 
Mar.

Debate

Observación directa

Opina sobre o papel do 
cómic coma obra 
artística

145



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

B7.13. Cine español. 
Producións Cifesa.

FA2.B7.7.1. Recoñece as 
principais películas españolas da 
época, tendo en conta a relación 
da súa creación coa produtora 
Cifesa.

Pregunta de Exame

 Valora a importancia 
da produtora Cifesa na 
industria do cine  
español

B7.14. Ballet: traxectoria 
do Ballet da Ópera de 
París. Serge Lifar.

FA2.B7.8.1. Analiza a 
importancia para a danza dos 
ballets soviéticos de principio de 
século.

Preguntas  na aula
Coñece a influencia dos
coreógrafos rusos no 
ballet europeo

B7.15. As "big bands" 
americanas: Benny 
Goodman, Glenn Miller, 
Duke Ellington, Tommy 
Dorsey, etc.

FA2.B7.9.1. Identifica a música 
swing e a súa relación coas "big 
bands" americanas.

Pregunta de Exame

(Interacción co dept. 
de música)

Recoñece a 
importancia do “Swing” 
e das “Big 
Bands”americanas

Bloque 8. A II Guerra Mundial

B8.1. Fascismo e 
comunismo. Iconoloxías 
asociadas.

FA2.B8.1.1. Analiza as artes 
fascista e comunista, e establece
diferenzas e semellanzas.

3ª AV 
Mar.

Pregunta de exame Establece semellanzas 
entre o arte fascista e 
comunista

B8.2. Arquitectura fascista 
e comunista: Berlín e 
Moscova.

FA2.B8.2.1. Compara a 
arquitectura de ambas as 
ideoloxías, principalmente en 
Berlín e en Moscova.

Pregunta de exame

Coñece as 
características da 
arquitecturas 
relacionadas co 
totalitarismo

B8.3. Abstracción 
escultórica: Henry Moore, 
Antoine Pevsner e Naum 
Gabo.

FA2.B8.3.1. Comenta a evolución
escultórica europea, 
nomeadamente salientable nas 
obras de Henry Moore, Antoine 
Pevsner e Naum Gabo.

Comentario dunha 
obra de Henry Moore 
ou Naum Gabo

É consciente da 
irrupción da escultura 
abstracta
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B8.4. Fascismo. Obra 
cinematográfica de Leni 
Riefensthal: "Olympia" e "O
triunfo da vontade".

B8.5. Comunismo. O cine 
de Serguéi Eisenstein: "O 
acoirazado Potemkin" 
(1925) e "Iván o terrible" 
(1943).

FA2.B8.4.1. Identifica as 
películas de Leni Riefensthal: 
"Olympia" e "O triunfo da 
vontade".

FA2.B8.4.2. Analiza a construción
narrativa visual de "O acoirazado
Potemkin".

3ª AV 
Mar.

Visualización de 
escenas

Exame de avaliación
(Coordinación ca 
materia de cultura 
audiovisual)

Identifica a estética da 
obra de Leni 
Riefenstald

Comenta elementos 
narrativos da película 
“O acoirazado 
Potemkim”

B8.6. A obra musical de 
Wagner e o fascismo 
alemán.

B8.7. Relación vital e 
musical de Dimitri 
Shostakóvich co 
comunismo soviético.

FA2.B8.5.1. Explica a relación 
entre a música de Wagner e o 
fascismo alemán.

Reflexión en grupo É quen de vela relación 
da obra de R. Wagner e
A situación política 
alemá

B8.8. Fotoxornalismo 
independente: axencia 
Magnum.

B8.9. Fotografía de guerra:
Robert Capa.

B8.10. Captación do 
instante: Henri de Cartier-
Bresson.

FA2.B8.6.1. Analiza as claves da 
fotografía de guerra, 
especialmente na obra de Robert
Capa, Agustí Centelles ou 
"Alfonso".
FA2.B8.6.2. Analiza a 
formulación ou presentación 
teórica da fotografía e o instante 
de Henri de Cartier-Bresson.
FA2.B8.6.3. Relaciona a actitude 
vital e artística dos fotógrafos da 
axencia Magnum.

Exame de avaliación
Pregunta de 
desenvolvemento

Identifica  obras de 
fotoxornalistas;  
fotografía de guerra.
Coñece a axencia 
Magnum e sua 
importancia no 
fotoxornalismo
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B8.11. O París nocturno: 
Brassai.

FA2.B8.7.1. Comenta a técnica 
da fotografía nocturna e as 
creacións de Gyula Halász 
"Brassai".

Pregunta de exame Coñece a técnica da 
foto nocturna

B8.12. O cartel como 
propaganda política.

B8.13. Colaxe.

B8.14. Obra de Josep 
Renau.

FA2.B8.8.1. Explica a técnica da 
colaxe e a súa utilización no 
cartel de propaganda política, 
sobre todo na obra de Josep 
Renau.
FA2.B8.8.2. Realiza unha 
composición plástica mediante a 
técnica da colaxe.

3ª AV
MAr

Realización dun 
collage ou fotomontaxe

Valora o cartel como 
soporte de propaganda 
política;
é quen de recoñecer a 
técnica do collage

B8.15. Comedia musical: 
Fred Astaire e Gene Kelly.

FA2.B8.9.1. Comenta as claves 
da comedia musical 
norteamericana, utilizando, entre 
outros, as películas de Fred 
Astaire e de Gene Kelly.

Pregunta de exame Identifica o xénero da 
comedia musical

B8.18. Cine de suspense: 
Alfred Hitchcock.

FA2.B8.11.1. Analiza as claves 
narrativas do xénero do 
suspense, nomeadamente 
referido á filmografía de Alfred 
Hitchcock

Exame de avaliación

Coordinación ca 
materia de Cultura 
audivisual

Coñece as claves do 
xénero de suspense.

B8.19. A comedia amarga: 
"To be or not to be", de 
Ernst Lubitsch, e "O gran 
ditador", de Charlie 
Chaplin.

FA2.B8.12.1. Describe as claves 
da comedia ácida ou amarga, 
comentando, entre outras 
posibles, as películas: "To be or 
not to be", de Ernst Lubitsch, e 
"O gran ditador", de Charlie 
Chaplin.

Visionado de escenas 
sinaladas
Coordinación ca 
materia de Cultura 
audivisual

Exame de avaliación

Describe  
características  do 
subxénero comédia 
amarga ou áceda
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B8.20. Amor e guerra: 
"Casablanca", de Michael 
Curtiz.

FA2.B8.13.1. Identifica as claves 
cinematográficas de 
"Casablanca", de Michael Curtiz.

Visionado de esceas 
clave
Lectura de críticas da 
película
Preguntas de clase

É quen de comentar a 
película “Casablanca” 
de Michael Curtiz

B8.21. Cine neorrealista 
italiano: "Roma, cidade 
aberta", de Roberto 
Rossellini, e "Ladrón de 
bicicletas", de Vittorio de 
Sica.

FA2.B8.14.1. Comenta as 
características do cine 
neorrealista italiano, sobre todo 
nas películas "Roma, cidade 
aberta" e "Alemaña ano cero", de
Roberto Rossellini, e "Ladrón de 
bicicletas", de Vittorio de Sica.

Coordinación ca 
materia de Cultura 
audivisual

Comenta 
características do cine 
neorrealista italiano 
“Ladrón de bicicletas”

Bloque 9. O Funcionalismo e as décadas dos 40 e dos 50

B9.1. Forma e función nas 
artes utilitarias: "a función 
fai a forma".

FA2.B9.1.1. Explica a idea:
"a función fai a forma".

3ª AV
Abr.

Pregunta de exame Comprende o concepto 
de funcionalismo
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B9.2. Arquitectura: 
simplificación ornamental. 
Xeometría e matemática 
como mensaxe primordial.

B9.3. Funcionalismo 
orgánico escandinavo: 
Alvar Aalto, Eero Aarnio e 
Arne Jacobsen.

B9.4. Moblaxe 
funcionalista.

FA2.B9.1.2. Comenta a frase do 
arquitecto Mies van der Rohe: 
"Menos é máis".
FA2.B9.2.1. Comenta as claves 
da arquitectura funcional.
FA2.B9.2.2. Explica as claves do 
funcionalismo orgánico 
escandinavo, comentando a obra
de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne 
Jacobsen e o norteamericano 
Eero Saarinen.
FA2.B9.2.3. Sinala as claves da 
moblaxe escandinava.
FA2.B9.2.4. Compara o moble 
funcionalista con outros estilos 
anteriores e posteriores.

Traballo sobre o 
funcionalismo orgánico
Obra de Alvar Aalto ou
Eero Saarinen

Identifica a arquitectura 
funcional polas suas 
características

Recoñece a moblaxe 
funcionalista entre 
outros estilos

B9.5. A obra de Ludwig 
Mies van der Rohe, Frank 
Lloyd Wright e Le 
Corbusier.

FA2.B9.3.1. Identifica as 
principais creacións 
arquitectónicas de Mies van de 
Rohe, Frank Lloyd Wright e Le 
Corbusier.

Control de 
Identificación de obras

Identifica obras 
destacadas de de Mies 
van de Rohe, Frank 
Lloyd Wright e Le 
Corbusier.

B9.6. Deseño industrial. 
Bauhaus e a súa influencia
posterior.

FA2.B9.4.1. Relaciona a escola 
alemá Bauhaus co deseño 
industrial.

3ª AV  
Abr.

Observación en grupo Valora a importancia da
escola Bauhaus

B9.7. Cómic español.

B9.8. Francisco Ibáñez. 
Editorial Bruguera.

FA2.B9.5.1. Recoñece as claves 
do éxito do cómic español, 
incidindo na obra de Francisco 
Ibáñez e na súa relación coa 
editorial Bruguera.

Preguntas na aula

Coñece a obra de
 F. Ibañez e  a labor da 
edit. Bruguera
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B9.9. Cine: dominio do cine
norteamericano.

Grandes directores: John 
Ford e John Houston.

FA2.B9.6.1. Analiza o dominio 
europeo da cinematografía 
americana e a obra dos grandes 
directores norteamericanos, 
nomeadamente John Ford e 
John Houston.

Diálogo na aula
Argumenta as causas 
da supremacia do cine 
norteamerico nos AA 40
e 50

B9.10. A gran comedia.

 O alemán Billy Wilder.

FA2.B9.7.1. Analiza a gran 
comedia cinematográfica, 
remarcando a obra plástica do 
director alemán Billy Wilder.

Pregunta de exame
Coñece a relevancia de
Billy Wilder no xénero 
da comedia

B9.11. Cine español. 
Estudios Bronston.

FA2.B9.8.1. Comenta a 
cinematografía española e a 
importancia dos estudios 
Bronston.

Recollida de 
información

Valora a  importancia 
da produtora  

B9.12. Comedia española: 
Luís García Berlanga.

FA2.B9.9.1. Analiza as claves da 
comedia na obra cinematográfica
de Luís García Berlanga.

Visionado de
 “O Verdugo” de
 L. G. Berlanga

Analiza as 
características da 
comedia de L. G: 
Berlanga

B9.13. Moda: alta costura. 
Obra de Cristóbal 
Balenciaga. O "new look" 
de Christian Dior.

FA2.B9.10.1. Analiza a industria 
da moda de alta costura 
aplicando, entre outras, a obra 
creativa de Cristóbal Balenciaga.

Pregunta de exame Coñece o concepto 
“alta costura” e valora a
relevancia de C. 
Valenciaga

B9.14. A música 
neorromántica de Joaquín 
Rodrigo: "Concerto de 
Aranjuez".

FA2.B9.11.1. Relaciona a obra 
musical de Joaquín Rodrigo co 
romanticismo musical anterior, 
sinalando a importancia mundial 
do "Concerto de Aranjuez".

3ª Av Abr. Recoñece a obra de J. 
Rodrigo
 "Concerto de 
Aranjuez".

É consciente da gran  
difusión da obra de J. 
Rodrigo

B9.15. Danza 
contemporánea: 
coreografías de Maurice 
Béjart e Roland Petit.

FA2.B9.12.1. Comenta as claves 
da danza moderna e as 
coreografías de Maurice Béjart e 
Roland Petit.

Coordinación ca 
materia de artes 
escénicas

Identifíca claves da 
danza moderna
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B10.1. Arquitectura. Estilo 
internacional.

B10.2. Arquitectura 
española: Francisco Javier 
Sáenz de Oiza e Miguel 
Fisac.

FA2.B10.1.1. Comenta a 
uniformidade estilística mundial 
do estilo arquitectónico 
denominado "estilo 
internacional".
FA2.B10.1.2. Analiza a 
arquitectura española, 
nomeadamente os traballos de 
Francisco Javier Sáenz de Oiza e
Miguel Fisac.

Observación da obra  
de F.J.Sáenz de Oia  e
Miguel Fisac

Coñece o estilo 
internacional
Recoñece os traballos 
de F.J.Sáenz de Oia  
e Miguel Fisac

B10.3. Expresionismo 
figurativo e expresionismo 
abstracto.

 Pintura hiperrealista.

B10.4. Expresionismo 
abstracto: Jackson Pollock 
e Mark Rothko.

B10.5. Expresionismo 
figurativo: Francis Bacon e 
Lucian Freud.

B10.6. Hiperrealismo: 
David Hockney, Antonio 
López e Eduardo Naranjo.

FA2.B10.2.1. Comenta as claves 
do expresionismo figurativo, 
desde o expresionismo alemán 
ata a obra de Francis Bacon e de
Lucian Freud.
FA2.B10.2.2. Explica a obra 
pictórica de Jackson Pollock e de
Mark Rothko.
FA2.B10.2.3. Identifica as claves 
da pintura hiperrealista e/ou Pop 
Art, comparando as obras de 
David Hockney e dos españois 
Antonio López e Eduardo 
Naranjo, entre outros.
FA2.B10.2.4. Analiza as claves 
artísticas das correntes 
expresionistas.

3ªAV
Abr

Fai unha presentación 
de un dos estilos 
pictóricos ou autores

Coñece as claves do 
expresionismo 
figurativo europeo e o 
abstracto americano
Identifica a obra e aos 
principais 
representantes do 
Hiperrealismo español
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B10.8. O expresionismo na
escultura española.

B10.9. Escultores vascos: 
Jorge Oteiza, Eduardo 
Chillida e Agustín Ibarrola.

B10.10. Abstracción 
geométrica: Pablo 
Palazuelo, Martín Chirino e
Amadeo Gabino.

B10.11. Movemento 
cinético: Eusebio Sempere

FA2.B10.3.1. Analiza a 
importancia da escultura 
expresionista española.
FA2.B10.3.2. Describe a 
importancia da escultura vasca e 
indica as obras de Jorge Oteiza, 
Eduardo Chillida e Agustín 
Ibarrola.
FA2.B10.3.3. Comenta a 
abstracción xeométrica 
escultórica na obra de Martín 
Chirino, Amadeo Gabino, Pablo 
Palazuelo, Pablo Serrano e 
Gustavo Torner, entre outros.

FA2.B10.3.4. Analiza a arte 
cinética e a relación coa obra 
creativa de Eusebio Sempere.

3º AV
 Abr. Exame de avaliación

Identifica  esculturas 
destacadas de E. 
Chillida e Agustín 
ibarrola polas suas 
características formais

Recoñece o estilo 
expresionista 
xeométrico a través de 
obras de P.Palazuelo 
ou Martín Chirino

B10.12. Fotografía: o 
sensualismo de David 
Hamilton e a elegancia de 
Juan Gyenes.

FA2.B10.4.1. Compara a 
concepción plástica na obra 
fotográfica de David Hamilton, 
Juan Gyenes, Irving Penn e 
outros.

Observación de 
exemplos da obra dos 
citados fiotografos

Valora as diferencias 
entre a estética de
R. Hamilton e Juan 
Gyenes

FA2.B10.5.1. Comenta as claves 
do son musical monofónico, 
estereofónico, dolby, 5.1 e 7.1.

Contido tratado en 
CUA
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B10.14. Música Pop: The 
Beatles.

B10.15. Grandes concertos
de masas. Cultura de fans.

B10.16. O jazz alcanza un 
público de masas: Chet 
Baker, Miles Davis e Chick 
Corea.

FA2.B10.6.1. Analiza as claves 
da música pop.
FA2.B10.6.2. Identifica as 
principais cancións dos Beatles.
FA2.B10.6.3. Explica as claves 
do movemento Fans.
FA2.B10.6.4. Comenta a 
aceptación maioritaria do jazz.
FA2.B10.6.5. Analiza a obra 
jazzística e vital de Miles Davis e 
Chet Baker.

3ª AV
Maio

Audición e 
comparación de estilos

Compara e diferencia 
distintos estílos 
musicais
Pop, Rock e Jazz

B12.12. Xénero 
documental no cine.

FA2.B12.8.1. Describe as 
características máis importantes 
do xénero documental no cine.

Pregunta de exame

Coordinación ca 
materia de CUAU

Identifíca o xénero 
documental e as súas 
variantes

B10.17. Novo cine español.
O cine da transición: 
Saura, Camus, Picazo, 
Patino, Erice, Borau e a 
Escola de Barcelona.

FA2.B10.7.1. Describe a 
evolución do cine español no 
período da transición.

Preguntas de 
asociación

Identifica sinais de 
identidade do cine da 
transición

B10.18. Cine. Novo 
impulso norteamericano: 
Francis Ford Coppola.

FA2.B10.8.1. Comenta o 
rexurdimento do gran cine 
norteamericano coa obra 
cinematográfica de Francis Ford 
Coppola.

Pregunta de exame É consciente da 
importancia da obra de 
Francis Ford Coppola

B10.19. Gran cine 
xaponés: Akira Kurosawa.

FA2.B10.9.1. Analiza a 
filmografía do director xaponés 
Akira Kurosawa.

 Visionado de 
fragmentos sinalados 
da obra  de A. 
Kurosawa
Comentario conxunto

Diferencia a obra de A. 
Kurosawa da de outros 
autores europeos ou 
americanos
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B10.21. Cómic: éxito 
internacional da editorial 
Marvel.

FA2.B10.11.1. Explica as claves 
do éxito mundial da editorial de 
cómics Marvel.

Pregunta de Exame
Valora o éxito da Marvel

B10.22. Auxe do 
flamenco: Paco de Lucía e 
Camarón de la Isla.

B10.23. Baile flamenco: 
Antonio, Carmen Amaya e 
a compañía de Antonio 
Gades.

FA2.B10.12.1. Identifica a obra 
musical de Paco de Lucía e de 
Camarón de la Isla.
FA2.B10.12.2. Explica as claves 
do éxito internacional do 
flamenco.
FA2.B10.12.3. Recoñece a 
importancia do baile flamenco no 
mundo, con referencia á danza e 
ás coreografías de Carmen 
Amaya e Antonio Gades.
FA2.B10.12.4. Analiza a situación
do flamenco en España e 
establece conclusións a partir 
dos datos obtidos.

3ª AV
Maio

Audición e 
recoñecemento de 
autores

Coñece a importancia 
da música flamenca en 
todo o mundo.

B10.24. Moda europea.

B10.25. Moda francesa: 
Yves Saint Laurent.

FA2.B10.13.1. Analiza a 
importancia da moda francesa, 
con referencia ás creacións de 
Yves Saint Laurent.

Pregunta de exame Valora o impulso que 
supuxo Yves  Saint 
Laurent para a moda 
francesa

Bloque 11. Os Anos 80-90
B11.1. Arquitectura. Estilo 
posmoderno. O edificio 
como espectáculo.

FA2.B11.1.1. Explica a evolución 
da arquitectura, desde o edificio 
como función ao edificio como 
espectáculo

3ª AV
Maio

Observación e 
recoñecemento de 
exemplos

Recoñece resgos da 
arquitectura 
postmoderna

B11.2. Escultura: exceso 
figurativo. Obra de 
Fernando Botero e Alberto 
Giacometti.

FA2.B11.2.1. Compara as obras 
escultóricas de Fernando Botero 
e Alberto Giacometti. Recoñecemento de 

obra e estilo

Define figuración 
escultórica e diferencia 
obras de F. Botero e A. 
Giacometti
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B11.3. A música como 
acción política de masas. 
"Live Aid".

FA2.B11.3.1. Analiza a forza da 
música pop e a súa capacidade 
de crear acción política, 
explicando o fenómeno musical 
"Live Aid".

Observa e recoñece

Pregunta de exame

Ten conciencia do 
poder de movilización 
do POP

B11.4. Eclosión da moda 
como fenómeno de masas.

B11.5. Novo ideal de 
beleza colectivo: 
substitución das actrices 
polas supermodelos.

FA2.B11.4.1. Comenta a eclosión
da moda como fenómeno de 
masas.
FA2.B11.4.2. Explica a idea de 
beleza en referencia ao éxito das
supermodelos.
FA2.B11.4.3. Analiza o cambio de
patrón estético desde as actrices 
cara ás modelos.

3ª AV
Maio

Debate na clase Valora a moda como 
fenómeno de masas
E a relevancia icónica 
das Top models fronte 
as actrices

B11.6. O desfile de modas 
como espectáculo 
multimedia.

B11.7. O/a deseñador/a 
como estrela mediática.

B11.8. Industria do "prêt à 
porter". O mundo dos 
complementos.

B11.9. Grandes 
deseñadores: Alexander 
McQueen, Valentino, 
Chanel (Lagerfeld), Dior 
(John Galliano), Armani, 
Versace, Calvin Klein, Tom 
Ford e Carolina Herrera.

FA2.B11.5.1. Comenta a 
evolución dos pases de modelos 
a espectáculos audiovisuais.
FA2.B11.5.2. Explica o auxe 
dos/das deseñadores/as nos 
medios de comunicación de 
masas.
FA2.B11.5.3. Identifica as claves 
estilísticas dos principais 
deseñadores de moda: Alexander
McQueen, Valentino, Chanel 
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), 
Armani, Versace, Calvin Klein, 
Tom Ford e Carolina Herrera.

Observación de 
exemplos

Explica o proceso de 
evolución da moda cara
ó espectáculo

Identifica elementos do 
estilo de algúns 
destacados 
deseñadores de moda
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B11.10. Pop dos anos 80 e
90: Madonna e Michael 
Jackson.

B11.11. Novo papel do/da 
artista na industria musical.

FA2.B11.6.1. Analiza a obra 
musical e artística de Michael 
Jackson e Madonna.

Observación de 
exemplos da evolución
de Michael Jackson e 
Madonna.

É consciente da 
capacidade de 
adaptación e recreación
de si mesmos dos 
artistas da música POP

B11.12. Danza española: 
compañías de Sara Baras 
e Joaquín Cortés.

FA2.B11.7.1. Explica a 
importancia das compañías de 
danza e das coreografías de 
Sara Baras e de Joaquín Cortés.

Pregunta de exame

Coñece a relevancia 
dos bailaríns flamencos
Joaquín Cortés e Sara 
Baras

B11.13. Cine español. 
Proxección internacional: 
José Luís Garci, Fernando 
Trueba, Fernando Fernán 
Gómez, Pedro Almodóvar 
e Alejandro Amenábar.

FA2.B11.8.1. Recoñece a obra 
cinematográfica dos directores 
máis importantes de España: 
José Luís Garci, Fernando 
Trueba, Fernando Fernán 
Gómez, Pedro Almodóvar, 
Alejandro Amenábar, Álex de la 
Iglesia, etc.

3ª AV
Maio

Recolle información 
sobre os directores 
máis relevantes do 
cine español           
  
Coordinación ca 
materia de CUAU

É consciente da 
proxección 
internacional do cine 
español dos 80 ata 
hoxe

B11.14. Directoras 
españolas, novas miradas 
da realidade: Pilar Miró e 
Icíar Bollaín.

FA2.B11.9.1. Analiza o labor 
creativo de Pilar Miró, Icíar 
Bollaín e outras directoras 
españolas.
FA2.B11.9.2. Analiza en termos 
de diversidade e 
complementariedade o cine 
español feminino e masculino.

Recolle información 
sobre os directores 
máis relevantes do 
cine español           

Coordinación  ca
materia de CUAU

É consciente da 
importancia da obra de 
Pilar Miró e outras 
directoras

157



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

B11.17. Fotografía en 
España: Cristina García-
Rodero e Alberto García 
Alix.

FA2.B11.11.1. Comenta a visión 
de España e a súa xente 
reflectida na obra fotográfica de 
Cristina García Rodero e Alberto 
García-Alix.

Pregunta de exame
Recoñece as obras e 
visión dos cambios 
sociais a través da obra
de Cristina García 
Rodero e Alberto 
García-Alix.

B11.18. Cine de animación:
Estudios Pixar; estrea de 
"Toy Story".

FA2.B11.12.1. Comenta o éxito 
das películas de animación das 
produtoras Pixar e Dream Works,
e a súa relación coas novas 
técnicas de animación dixitais.

Reflexión en grupo Argumenta o éxito das 
producións de 
animación 3D

Bloque 12. Os anos 2000 a 2013

B12.1. O ecoloxismo e a 
arte.

FA2.B12.1.1. Analiza as 
manifestacións artísticas 
relacionadas co ecoloxismo 
utilizando, entre outras, as 
fotografías de Ansel Adams, a 
película "Dersu Uzala", ou os 
documentais de Félix Rodríguez 
de la Fuente ou do National 
Geographic.

3ª AV Visualización de 
exemplos de 
manifestacións 
artísticas relacionadas 
co ecoloxismo

comentario

É consciente da 
preocupación  pola 
ecoloxía de algúns 
autores
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B12.2. Islamismo radical: 
destrución das imaxes 
relixiosas.

FA2.B12.2.1. Comenta o 
concepto iconoclasta do 
islamismo radical, en referencia, 
por exemplo, á destrución das 
imaxes de Buda, entre outras 
posibles.

Diálogo ou debate

Observación de 
intervencións

Coñece o concepto 
iconoclásta
Observa o impacto da 
guerrae o radicalismo 
relixioso sobre o 
saqueo e destrucción 
do patrimonio artístico

B12.3. Arquitectura máis 
relevante da década: 
Norman Foster (concepto 
"High Tech"), Álvaro Siza, 
Peter Zumthor, Jean 
Nouvel, Reem Koolhaas, 
Rafael Moneo, Shigeru 
Ban, Souto de Moura, etc.

B12.4. A construción como 
espectáculo e a súa 
polémica: Frank Gehry e 
Santiago Calatrava.

FA2.B12.3.1. Analiza os edificios 
estrela e a súa repercusión 
mundial.
FA2.B12.3.2. Compara as 
creacións emblemáticas de Frank
Gehry, Santiago Calatrava e 
Norman Foster, entre outros 
posibles.

Pregunta de exame Valora o papel icónico 
da obra de certos 
arquitectos e edificios e 
entende os proxectos 
arquitectónicos como 
fenómeno mediático

B12.5. Obra de Zara 
Hadid.

FA2.B12.4.1. Comenta a obra 
arquitectónica de Zara Hadid.

3ªAV Diálogo na aula Coñece algún proxecto 
de Zara Hadid
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B12.6. Tecnoloxía dixital: 
cine, televisión, fotografía e
música.

B12.7. Internacionalismo 
universal: internet.

B12.8. Novas canles de 
promoción artística: blogs, 
redes sociais e plataformas
como YouTube, Vimeo, 
Instagram, Pinterest, etc.

FA2.B12.5.1. Describe a 
importancia de internet na arte 
actual.
FA2.B12.5.2. Analiza a tecnoloxía
dixital e a súa relación coa 
creación artística.
FA2.B12.5.3. Explica o potencial 
difusor da creación artística que 
supón YouTube e outras 
plataformas similares.

Comentario razoado

Argumenta sobre  a 
importancia dos 
soportes dixitais como  
novos medios de 
creación artística
Expón algúns exemplos
de arte dixital e arte na 
rede.
Comenta a importancia 
das plataformas dixitais 
como medio de difusión
de creación artística

B12.9. Música e baile. 
Novas tendencias: hip-hop 
e dance.

FA2.B12.6.1. Comenta as novas 
coreografías relacionadas co hip-
hop e o dance.

Diálogo na aula E consciente das novas
tendencias de danza 
urbana

B12.10. Cine en español: 
éxito internacional de 
Guillermo del Toro con "O 
labirinto do fauno".

B12.11. 
Internacionalización do 
cine español: Juan Antonio 
Bayona e Rodrigo Cortés.

FA2.B12.7.1. Comenta a obra 
cinematográfica española 
recente, en referencia, por 
exemplo, aos traballos de Juan 
Antonio Bayona, Daniel Monzón, 
Jaume Balagueró, etc.

Recolle información de
distantas fontes sobre 
a obra dos directores 
españois
Juan Antonio Bayona
Daniel Monzón
Expósición formato 
presentación

Coñece alguhas obras 
dos novos directores do
cine español.
Valora seu éxito 
internacional
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B12.13. Técnicas da 
produción audiovisual. 
Integración multimedia.

B12.14. Televisión: series 
de TV, equiparables en 
popularidade e audiencia 
ao cine.

FA2.B12.9.1. Analiza as claves 
da produción de series para 
televisión.
FA2.B12.9.2. Expón os factores 
do éxito de audiencia nas series 
para televisión, e dá exemplos.
FA2.B12.9.3. Compara a técnica 
narrativa das series televisivas 
coa ficción cinematográfica.

Coloquio Debate

Preguntas de exame

É consciente da 
emerxencia do 
fenómeno das series .
Cita exemplos de certa 
calidade. Valora a 
produción das mesmas

161



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

6.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

A continuación se reflicten as estratexias metodolóxicas xerais que se desevolveran 
por parte do profesorado respectando asua autonomía e tendo en conta as 
características específicas das materias que se imparten por este departamento e que 
teñen  como obxectivo fundamental  o desenvolvemento de capacidades e destrezas 
no campo da expresión plástica e gráfica,  o coñecemento de materiais e técnicas 
expresivas  e o fomento de actitudes reflexivas sobre o mundo da arte, da expresión 
gráfico-plástica e de comunicación visual e audiovisual.  

É moi importante que o alumnado sexa parte activa do proceso de ensino-
aprendizaxe, A participación do alumnado, experiencias vitais, vivencias, exemplos e 
aportacións persoais son desexables e serven de base a procesos de coeducación así
como a  introducción de elementos transversais.

Se empregarán como base didáctica os contidos teóricos e procedementais recollidos 
nos manuais de referencia propostos para cada curso, sen prexuízo de utilizar material
complementario: Vídeos, apuntamentos e textos, ou resumos deles, recursos TIC: 
Imaxes, videos, titoriais, presentacións  etc. que se consideren axeitados para acadar 
os obxectivos didácticos.

As estratexias  a desenvolver serán:
 

• Lectura do sumario ou índice da unidade didáctica ou contido, dialogo 
participativo e fluido para  motivar o alumnado e determinar seus 
coñecementos previos.

 
• Explicación dos obxectivos e estándares de avaliación correspondentes a 

cada bloque ou unidade e os criterios de avaliación e mínimos 
correspondentes  asemade é desxable dar a coñecer as competencias 
básicas involucradas.

• Exposición dos contidos, explicacións e resolución de dúbidas.  

• Observación, comparación e análise de modelos e exemplos do mundo das
artes plásticas e audiovisuais.

• Deseño ou  selección das  probas, indicadores de logro e ferramentas de 
avaliación mais axeitadas  a cada contido. Indicando o alumnado as suas 
características e a sua valoración. Se e o caso, amosaránse  modelos de 
cursos precedentes.

• Corrección, análise e reflexión crítica  dos resultados globais e individuais  
das probas ou traballos realizados.

 

Finalmente indicar  a necesidade de adaptar as anteditas  estratexias ao nivel do 
grupo  adoptando se é necesario as medidas individuais correspondentes; adaptacións
dos contidos e as probas  a diferentes graos de dificultade, co obxectivo de que o 
alumno/a poda acadar os niveis mínimos exixibles e progresivamente gañar a 
confianza e autoestima  que lle permita acadar un maior rendemento.

162



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

7  .-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

 Xunto  coas instalacións de carácter fixo: Aula específica e mobiliario e a dotación 
xeral do centro; Biblioteca, aulas de informática e recursos TIC entre outros, este 
departamento dispón de diverso material entre o que cabe destacar:
-Equipo informático con periféricos: Impresora /scaner, 
-software de tratamento de texto e imaxes, programas  de deseño dixital e edición 
(nivel de  usuario).
- Conexión a internet tanto por cable e como sistema wifi
- Canón de proxección e pizarra axeitada para seu uso
- Monitor de TV e reproductor  CD-DVD
- Proxector de opacos.
- Tórculo  de gravado
- Modelos de escaiola para o análise de formas e valoración de sombras e bonecos 
anatómicos articulados.
- Cabaletes para debuxo do natural e pintura cos seus taboleiros.
- Cabaletes e ferramentas para modelado.
- Forno de mufla para cocer cerámica (Actualmente no laboratorio de física e química)
- Maquina de corte de porex.
- Instrumental de trazado e medida: Planeillas, Paralex, coleccións de pezas de 
madeira e fundición para a súa descrición e acoutación, escalímetros e calibres.  
- Diverso material de mostra e funxible: Papeis de distintas calidades
- Material necesario para practicar as diversas técnicas gráficas e plásticas:
 Lápices de cor e acuarelabeis, rotuladores, pinceis, acuarelas, témpera, carbonciños, 
gubias e  material complementario para gravado ó linóleo.
- Manuais e material bibliográfico tanto na propia aula, no departamento e na biblioteca
do centro.
Libros de texto e material bibliográfico
 
Se empregaran como manuais de referencia os seguintes:
1º ESO  “Educación plástica visual  e audiovisual I  Editorial Santillana
3º ESO  “Educación plástica y visual III” Editorial Santillana
4º ESO  “Educación plástica y visual 4” Editorial Santillana

Cultura audiovisual I 1º Bacharelato Editorial Paraninfo( texto recomendado)
Cultura audiovisual II  2º Bacharelato Editorial Paraninfo( texto recomendado)
 “Comunicación audiovisual” 1º de Bach EditorialLaberinto e“Cultura  audiovisual” 
Editorial Donostiarra (textos de apoio)
Fundamentos da arte I e II  Apuntamentos propios e recursos dixitais de diversas 
procedencias:  Páxinas web, Presentacións, documentais e extractos de enciclopedias
e diverso material bibliográfico.
 “Debuxo Técnico 2” Editorial Donostiarra.(Recomendado)
Textos de apoio doutras editoriais, sobre todo no que atinxe a exercicios prácticos de 
ampliación e reforzo en todos os niveis.
Manuais, guías e catálogos na sección de debuxo da biblioteca, complementan ós 
textos presentes na aula e no departamento.
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8  - CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO.

8.1.- CUALIFICACIÓNS

Se dará a coñecer ao alumnado o sistema de avaliación e os contidos e estándares de
aprendizaxe concretos a avaliar qalomenos en cada avaliación parcial
De seguido se reflicten os criterios de cualificación que se aplicarán de xeito xeral a 
todas as probas de cualificación. Con independencia de que algún  algúns estándares 
concretos podan ser avaliados por medio das suas propias escalas ou rubricas como a
que se amosa a modo  de exemplo ao final do presente apartado.
Nas probas escritas,  exames, tests :

A B C D

- Respostas 
simples: Si/ No
-Recoñece.
-Asocia,( nunha 
táboa por exemplo)
-Enumera
-Cita

-Define
-Compara.
-Clasifica
- Agrupa ou 
establece 
cararacterísticas
-Razoa as 
respostas
-Exprésase  
correctamente

-Relaciona  
conceptos e asocia
contidos.
-Argumenta; 
exemplos datos,  
fontes etc.
-Cita antecedentes 
e consecuentes
-Emprega 
correctamente o 
léxico da materia

-Xustifica respostas
ou argumentos.
-Cita autores , 
obras, cronoloxía.
-Amplía as 
respostas e as 
vincula a contidos 
doutras materias
-Argumenta e fai 
aportacións 
propias.

≤30% ≤60% ≤80% ≤100%

Nos traballos  ou exercicios prácticos:

A B C D

-Emprega as 
técnicas propostas
-Tenta seguir as 
instruccións e as 
pautas de traballo

-Axústase as 
pautas de traballo
-Emprega 
correctamente  
procedementos e 
técnicas
-Colabora cos 
compañeiros

- Evidencia 
destreza no uso de 
materiais e 
técnicas
-Evidencia coñecer 
os contidos
-Moi boa 
presentación
-Solucións  propias
-Traballa en grupo 
coordinadamente
-Avalía seus 
resultados

-Fai traballos 
adicionais ou 
complementarios.
-Excelente 
presentación
- Presenta portfolio 
ou materiais 
adicionais apuntes 
bosquexos etc.
-Organiza  ou lidera
traballos en grupo.
-Capaz de orientar 
e coavaliar

≤30% ≤60% ≤80% ≤100%
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As cualificacións finais  serán a media aritmética das cualificacións obtidas nas 
avaliacións parciais 1ª, 2ª e 3ª incluíndo o primeiro nº decimal e redondeando á alza 
ata o nº enteiro superior a partir de 0,5 puntos.
O alumnado deberá acadar al menos 4 puntos en cada unha das avaliacións para
poder  superar  o  curso  independentemente  da  media  aritmética  antedita,  salvo
excepcións debidamente xustificadas o alumno deberá concurrir  ao exame final  da
materia ca avaliación ou avaliacións cualificadas con menos de 4 puntos.
Non obstante  a nota  numérica,  terase en conta  a traxectoria  global  do curso e a
mellora continuada do rendemento do alumno/a.
Cando estas cualificacións non acaden os 5 puntos o alumnado deberá presentarse a
un  exame  final  que  incluirá  contidos  de  todo  o  curso  referenciada  aos  mínimos
esixible.
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Estándar Mal Regular Ben Excelente Total      puntos

EPVAB1.2.3

Experimenta co valor 
expresivo a 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.

Non realiza as tarefas 
propostas

Só emprega a técnica do 
lápiz parcialmente

Emprega puntos e liñas 
axustándose as técnicas 
propostas

Emprega as técnicas 
propostas, coñece as 
diferentes durezas dos 
lapis e sua codificación

Non entrega as tarefas a 
tempo  ou as entrega 
incompletas

Non evidencia variacións 
significativas  de presión e 
dureza

Consigue mediante 
variacións de ton  e por 
concentración de puntos, 
tramado de liñas ou 
sombreado con diferentes 
lapis  efectos tridimensionais 
e outros

Consigue diferencias 
significativas de tons por 
acumulación de puntos 
tramado e sombreado e 
aplícaas na representación 
de formas volumétricas e 
espacios tridimensionais

Emprega a técnica 
inadecuadamente

Non emprega o lapis nas 
posición indicadas

Amosa pouca destreza na 
creación de composicións 
baseadas na diferencias de 
concentración de puntos e 
sombreado con tramas de 
liñas e variación de presión

Fai composicións propostas 
estructuradas 
xeométricamente  
Cuadriculado ou empregando
divisións básicas

Realiza composicións 
propostas estructuradas 
xeométricamente  e outras 
da sua propia creación

Mal               0-3
Regular        3-5
Ben               5-8
Excelente     8-10

Non realiza as composicións 
propostas

Aporta solucións propias.
Colabora e  ou axuda os 
compañeiros.
Evidencia creatividade e 
iniciativa persoais
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  8  .2.- AVALIACIÓN

1. Exercicios prácticos:

Os aspectos procedementais, é dicir, as aplicacións prácticas e o xeito de levalas a 
cabo, terán un valor moi importante na nota total.
Os aspectos prácticos e procedementais valoraranse deste xeito: Traballos, Láminas,
composicións etc. avaliaranse conxuntamente segundo dous criterios:

 Adecuación os obxectivos propostos
 Correcta realización material e presentación.

Esta nota suporá un  30-40 %* da nota total de cada avaliación.
(A realización destes traballos non supón a aprobación dos contidos conceptuais ou a
superación dos estándares de aprendizaxe implicados ).

1. Exames : Os  contidos conceptuais se avaliarán por medio dunha proba ou 
exame, alomenos un por avaliación, e eventualmente unha proba de 
recuperación da mesma, se é o caso.

2. Traballos:  As probas de carácter teórico, presentacións, exames orais, 
intervencións na clase, etc.  Estos se avaliarán  conxuntamente cos exames ou
tests do apdo. 2 cunha nota  do 0 ó 10  que suporá un 40- 50%* da nota total.

3. Actitude.  Boa disposición ó traballo, cumprimento dos prazos de entrega das 
tarefas ou traballos, mantemento e conservación adecuada do material e das 
instalacións, asistencia  e puntualidade, respecto polo profesorado  e polos 
compañeiros e en xeral a todos os membros da comunidade educativa, 
suporán un 10-20%* da nota de cada avaliación .
A fallas de material, de asistencia, de orde etc. se restarán da nota global ata a 
porcentaxe indicada.

*Estas porcentaxes pódense axustar  nun 10% da nota a criterio do profesor previa
comunicación ao xefe de departamento en función das características dos contidos do
grupo e nivel concreto.
 Este  axustes  deben  ser  coñecidos  polo  alumnado  previamente.  De  non  ser  así
rexeran  os anteriormente expostos.

      Se realizará como mínimo una proba por avaliación ”trimestre” e eventualmente 
unha proba de recuperación da mesma.  O alumnado que non supere dita proba/s 
Realizará unha proba final que recollerá os graos mínimos de adquisición da materia
 A  Avaliación da mesma   será  apto / non apto e a súa cualificación numérica de 5 
puntos, só en casos puntuais poderá alcanzar unha cifra maior cando esta este 
debidamente xustificada.

Con independencia do antedito os instrumentos de avaliación deben ser variados e
adecuarse  aos estándares  de aprendizaxe ou contidos obxecto das probas.
Cando sexa posible se facilitará ao alumnado a participación en procesos de 
autoavaliación  e coavaliación, ainda que en última instancia será  ó/á profesor/a quen 
fixe  a avaliación parcial ou final correspondente.
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9.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.

Os indicadores de logro agrúpanse en catro apartados xenéricos:
 
1 Planificación

- Planifica a práctica docente tendo en conta programación didáctica e  os
estándares de aprendizaxe implicados.
- Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a
duración dunha sesión de traballo.
- Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os 
aspectos particulares de cada grupo.
- Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
- Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a
práctica docente na aula ou taller.
- Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na 
aula, no taller ou na casa.
- Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación
correlacionados cos estándares de aprendizaxe.
- Coordínase co profesorado de doutros departamentos.

2 Práctica docente

- Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en
sesións anteriores.
- Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
- Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo.
- Establece tempos fora das sesións de traballo para atender ao alumnado.
- Utiliza diferentes soportes didácticos  durante as sesións de traballo.
- Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar
os estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

3 Motivación do alumnado

- Da a coñecer a planificación; unha visión de conxunto ao comezo de cada
bloque de contidos e de cada sesión de traballo.
- Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da 
aula.
- Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-
aprendizaxe.
- Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo
elementos novos.
- Fomenta un bo ambiente na aula ou taller
- Promove a participación activa do alumnado.
- Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
- Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do
alumnado.
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- Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na 
realización de prácticas e proxectos.
-Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novos

4 Avaliación

- Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas
necesarias.
- Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
- Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas
e actividades en xeral.
- Establece medidas que permitan introducir melloras.
- Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos
indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
- Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.
- Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas
que se desenvolven durante as sesións de traballo.
- Favorece os procesos de autoavaliación.
- Propón actividades complementarias para resolver problemas que poidan xurdir
durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
- Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.

10.-  ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

A  avaliación  do  alumnado  pendente  de  cursos  anteriores  farase  cos  criterios
seguintes:
1- Recuperación por avaliación contínua
Se o alumnado está a cursar a mesma materia en outro nivel, p. ex. Alumnos/as ca
materia EPVA de 1ª de ESO que estean a cursar EPVA de 3º da ESO se o alumno ou
alumna supera os graos mínimos correspondentes ao curso superior.

2- Recuperación pola realización de traballos e ou actividades
Traballos prácticos, boletín actividades, resumos, glosarios etc. nos que se acredite
que o alumnado acadou os coñecementos mínimos esixibles e competencias básicas,
aínda que sexa parcialmente.

3.- Exames de recuperación
 Incluirán os contidos conceptuais básicos e/ou probas prácticas da materia: Estas
probas ou exames poden ser parciais, por avaliacións.

Independentemente do anterior o alumnado terá dereito a facer unha proba final da
materia  que  recollerá  os  aspectos  esenciais  da  mesma,  referida  aos  mínimos
esixibles.  A cualificación será  apto ou non apto,  ca súa traducción numérica  en 5
puntos, caso de acadar os mínimos.

Só excepcionalmente e debidamente xustificadas pode haber cualificacións maiores
de 5 puntos.
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11.-  ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.

O alumnado do alumnado que se incorpore en 2º de bacharelato e deba acreditar
coñecementos previos da materia de 1º poderá:
 
A- Realizar unha proba global do 1º curso referida aos graos mínimos de dito curso
B- Realizar probas parciais por avaliacións, a referencia das mesmas seran os exames
de avaliación do curso 1º 
C- Ser asimilado ao alumnado pendente e facer unha proba final de mínimos do 1º
curso.
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12.-  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 
DOS SEUS RESULTADOS.

A proba de avaliación inicial en EPVA de 1º ESO terá como obxectivos principais 
valorar a capacidade expresiva e as destrezas no manexo dos materiais básicos da 
expresión plástica, lapis e lapis de cor, así como determinar o nivel xeral do grupo e 
detectar eivas importantes a nivel colectivo ou individual. 
Non é recomendable facer unha proba escrita de coñecementos previos pois a 
experiencia dinos que non todo o alumnado non está afeito a realizar exames da 
materia, afectando este feito á obxectividade e homoxeneidade dos resultados.
Á Vista do resultados obtidos poderan axustarse os obxectivos progresivamente en 
función do nivel do grupo e proceder a adaptación e ou reforzos puntuais ao alumnado
con dificultades.
 
Nos cursos 3º e 4º da ESO avaliación inicial se fará mediante unha proba que 
incorpore os graos mínimos da materia do curso anterior. Previamente debe 
informárse ao alumnado das características da proba e dos contidos a avaliar e se é 
posible amosar un modelo de proba ou exame semellante.

13.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Na  ámbito da atención á diversidade contemplaranse dous grupos diferenciados:  

-Alumnado  con  altas  capacidades  e  alumnado  con  dificultades  ou  problemas  de
aprendizaxe por motivos motóricos, sensoriais, de desenvolvemento ou socioculturais.

Neste  grupo  levaranse  a  cabo  actuacións  individualizadas  (ampliacións  e  reforzos
educativos) preferentemente no ámbito da aula.  Nos casos mais graves elaboraranse
programas ACI e/ou probas de nivel de carácter individual.

-Alumnado con problemas de integración, etnias, inmigrantes etc.
Aplicarase   o  programa  do  centro  para  alumnado inmigrante  e  darase  conta   da
situación os compañeiros do grupo  para que faciliten  a antedita acollida e integración
e en contacto có titor do grupo, recollendo  os datos e  decisións que se adopten na
sesións de avaliación periódicas se artellarán as medidas de apoio ou reforzo dentro
ou   fora  da  aula,  e/ou  os  traballos  complementarios  na  casa  que  semellan  as
estratexias mais axeitadas para mellorar o rendemento do alumnado

O equipo de orientación e o titor do alumno xogaran un papel decisivo na  elaboración
dos programas específicos de intervención que poidan funcionar mais eficazmente co
obxectivo de devolvelos á dinámica normal da aula e mellorar o seu rendemento.
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14.-  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 
TRABALLAN NO CURSO QUE CORRESPONDAN.

Elementos trasversais e valores:
En primeiro lugar podemos afirmar que siguen existindo os valores na normativa. A 
denominación "temas transversales" está en desuso foise  sustituíndo por "tratamiento 
transversal de la educación en valores" (en el art. 121 da LOE-LOMCE) o "elementos 
transversales" (art.10 do Real Decreto 126/2014). Analizando la normativa podemos 
encontrar tres tipos de referencias a los valores:

- Referencias xerais a valores que se consideran importantes na normativa e que o 
sistema educativo debe ter en conta.

- Referencias a valores concretos que se deben traballar cos alumnos.

- Materias específicas orientadas ao desenvolvemento de valores
do alumnado.

 Ao longo da LOE modificada pola LOMCE son numerosas as referencias a valores 
significativos no sistema educativo (preámbulo, principios e fines do sistema, 
obxectivos das etapas). Nelas atopamos dous tipos de valores:

   1 Referidos a valores sociales cunha dimensión ética que todos debemos coñecer e 
respectar, baseados nos valores, liberdades y dereitos constitucionais e nos dereitos 
humanos: Igualdad entre hombres y mujeres, prevención da violencia de xénero, 
tolerancia, solidaridade, xusticia, equidade. Son importantes porque sustentan a 
práctica da ciudadanía democrática.

  2 Valores de tipo individual que hai que desenvolver no alumnado: libertade e 
responsabilidade personal, esforzo individual, prevención da violencia e resolución 
pacífica de conflitos, confianza en sí mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese, creatividade, espíritu emprendedor, vida saudable (hixiene, dieta
e actividade deportiva), educación vial, desenvovemento sostible e medio ambiente, 
riscos derivados do uso das TIC...
Este segundo tipo de valores se matiza con ligeras diferencias entre las etapas (art.17 
para ver los valores descritos en primaria y art. 23 para los de secundaria)

172



IES Ricardo Carballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Educación plástica visual e audiovisual

Curso 2020-21

Os valores e as competencias básicas
As competencias básicas incluen tamén os valores na sua propia definición, de acordo
ca Recomendación 2006/962/ED,  do Parlamento  Europeo e do Consejo  de 18 de
diciembre, entendese por competencia:

 “O  conxunto  de  habilidades  prácticas,  coñecementos,  motivación,  valores  éticos,
atitudes,  emocions,  e  outras  compoñentes  sociais  e  de  comportamiento  que  se
movilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.”

Tendo en conta que  o obxectivo final de toda intervención educativa debe ser 
desenvover as competencias básicas non podemos deixar de lado os valores que as 
configuran.
Na descripción de cada unha delas, todas fan referencia de un ou outro xeito aos 
valores mencionados.

Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos

A LOMCE incorporou ao curriculo duas novas materias orientadas específicamente a 
la enseñanza de valores: Valores Éticos en Secundaria art. 24).
Pertence ao bloque de materias específicas obligatorias que poden cursarse como 
alternativa á Relixión católica, e teñen contido curricular e plenos efetos académicos, a
diferencia da "Atención educativa" que recibían anteriormente os alumnos que non 
eligían relixión.
Asemade a LOMCE prevé a posibilidade de que tamén formen parte do bloque de 
materias específicas opcionais e do de libre configuración autonómica se así o 
establece a administración educativa competente.
 Deste xeito los alumnos poderían estudiar no mesmo curso ambas opcions: Relixión e
Valores, una como específica obligatoria e outra como específica opcional o de Libre 
Configuración autonómica.

Do anterioriormente exposto se deduce a integración de moitos dos elementos 
transversais nas competencias clave formando unha parte sustancial das mesmas 
porén estas poden ser reforzadas co propio plan de acción titorial do centro que creo 
que pode e debe ser reforzado nos seus contidos polo profesorado sempre que se dea
unha situación propicia, conflictos puntuais entre alumnado, alumnado-profesorado 
amosando actitudes dialogantes e proclives á mediación e resolución de conflictos.
 Sinalar como de grande utlidade a participación do alumnado en accións e actividades
específicas nas celebracións seguintes:

Día escolar da non violencia e da paz 10 de Decembro   
Día da muller 8 de Marzal
Día mundial dos dereitos do consumidor 15 de Marzo
Día mundial do medio Ambiente 5 de Xuño

E outras celebracións que convén sinalar como o día da saúde 7 de Abril, no 2020 se
conmemorará la labor do persoal de enfermería e de partería e a sua contribución
esencial á saude mundial.

Por último engadir o oportuno de adicar unha sesión por grupo para amosar   a 
actividade solidaria  dunha ONG  como médicos sen fronteiras e á promoción do 
voluntariado.
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15.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

- Participación no certame poesía e imaxe “En galego sen filtro "convocado pola mesa 
pola normalización lingüística e o concello de Ferrol.
Actividade destinada a todo o alumnado de ESO  

-Participación nas actividades de recoñecemento ao autor homenaxeado no día das
letras Galegas 2020 Ricardo Carvalho Calero.

-  Visita  ao centro  cultural  Torrente  Ballester  Ferrol  (Pendente  da programación do
centro e data concretas).

-Visita  guiada  á  fundación  Abanca,  sede  de  Ferrol  As  duas  actividades  anteriores
teñen entre seus obxectivos dar a coñecer os espazos expositivos máis destacados de
Ferrol.
E están pendentes das limitacións derivadas a pandemia da Covid 19

-  Participación  no  certame  “Catalogo  ilustradas  II”  convocado  pola  Diputación  da
Coruña
(Pendente a confirmación da súa celebración)
 
- Charla do fotógrafo ferrolán José Pardo. Na que  o alumnado poderá coñecer a obra
deste autor tanto na súa vertente fotoperiodística coma nas artística e editorial
Esta actividade está destinada ao alumnado de plástica de 4º da ESO e 1º e 2º de 
Bacharelato de artes.

* * *
Con  carácter  xeral  apoiarase  o  alumnado  de  todos  os  niveis  á  participación  en
certames e concursos relacionados cas materias que imparte este departamento.
E fomentarase a participación e ou colaboración con:

Grupo de teatro TIXUCA
Clube de lectura do Carballo Calero

Clube de ciencias: Tertulias científicas e sesións de cine científico

Se facilitará e apoiará a participación do alumnado en aquelas actividades propostas
pola dirección do centro e por outros departamentos que se consideren de utilidade
formativa para o alumnado.
Se animará á participación nas conmemoracións seguintes:

Día escolar da non violencia e da paz 10 de Decembro  
Día mundial dos dereitos do consumidor 15 de Marzo
Dia mundial da saude o 7 de abril  (este ano  2020 se conmemora a labor  do
personal de enfermería e  de partería) 
Día do libro entre o 17 e o 20 de Abril 
Semana das letras galegas do 14 ao 18 de Maio
Día mundial do medio Ambiente 5 de Xuño
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16.-  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

As modificacións na programación atenderán a:

-  Os acordos acadados entre os membros do departamento  en orde a  mellorar  a
efectividade desta programación; materiais e recursos a empregar, perfeccionamento
das estratexias educativas e metodoxía de valiación e cualificación. 
-  A análise dos resultados académicos acadados nas avaliacións parciais  en cada
curso,  a  porcentaxe  de  aprobados  aceptable  seguirá  sendo  o  que  víñamos
empregando no sistema de xestión de calidade. Arredor do 70%
Do feito de non acadar ditos resultados, pode derivarse un axuste dos graos mínimos
de aprendizaxe de alguna materia ou nivel.
 -Propostas de mellora que resulten das reunións e acordos da CCP ou das xusestións
do equipo orientador do centro.
 -Instruccións da dirección do centro ou da inspección educativa motivadas por 
cambios lexislativos ou normativos.
-Atendendo grao de satisfacción do alumnado e as familias e previa suxestión destes 
debidamente xustificada.

Ferrol Outubro de 2020

Fdo. Xefa de
Departamento:

Mª Cristina Bravo

PA 

O xefe de estudos:

Fernando Díaz
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