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CONTIDOS E CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS POR BLOQUES DE CONTIDOS: 
 
 
 
 

Trazados xeométricos 
 
INTRODUCIÓN 
Nesta unidade, o alumno continúa a aprendizaxe de trazados de formas xeométricas planas. Debe 
manexar os materiais xa con certa soltura, e consolidar e ampliar os seus coñecementos sobre 
xeometría plana. Un trazado xeométrico debe ser exacto e preciso para que exprese con claridade a 
forma do obxecto representado. 

Preténdese que o alumno considere o debuxo xeométrico como un vehículo de expresión útil e 
necesario nos campos de creación máis diversos.  

COÑECEMENTOS PREVIOS 
A primeira parte desta unidade contribúe a consolidar os coñecementos que adquiriron os alumnos 
en etapas anteriores sobre trazados xeométricos elementais, como o trazado de rectas paralelas e 
perpendiculares. 
Será necesario comezar facendo fincapé nos aspectos máis básicos, como o uso do material de 
debuxo técnico.   
COMPETENCIAS BÁSICAS 

- O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da linguaxe visual, a 
apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas contribuíndo a desenvolver a súa 
competencia Cultural e artística . 

- A realización de actividades artísticas permite aos alumnos dispor de habilidades necesarias para 
iniciarse na aprendizaxe e ser capaces de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar proxectos 
creativos con confianza, responsabilidade e sentido crítico; deste xeito trabállanse competencias 
como Aprender a aprender  e Autonomía e iniciativa persoal . 

- As diferentes actividades de grupo permitirán desenvolver competencias como a Comunicación 
lingüística , pois haberán de utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación; e a 
competencia Social e cidadá , cooperando, convivindo e exercendo a cidadanía democrática. 

 
OBXECTIVOS 
- Valorar as características do debuxo xeométrico e as súas aplicacións nos campos de expresión 
gráfica. 
- Emprender e planificar proxectos dalgunha complexidade utilizando trazados xeométricos. 
− Observar e distinguir as formas xeométricas na contorna cotiá. 
−  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Apreciar os trazados xeométricos na arte, o deseño e a arquitectura. 



2. Analizar a configuración de deseños realizados con formas xeométricas planas. 

3. Utilizar os recursos e regras xeométricas con orde, limpeza e claridade. 

 

 
Sistemas de representación 
 
INTRODUCIÓN 
Nesta unidade introdúcese o alumno no concepto da representación espacial por métodos 
proxectivos. Preténdese que utilice as normas dos sistemas diédrico e axonométrico e a perspectiva 
cabaleira para representar formas xeométricas ou corpos sinxelos.  
Os sistemas que se estudan son complementarios, as perspectivas permítennos unha visión global 
do obxecto, e o sistema diédrico, coas súas proxeccións complementadas coa anotación, a 
execución de calquera proxecto. 
 
COÑECEMENTOS PREVIOS 
Non convén un achegamento rigoroso aos sistemas proxectivos ata que o alumno non adquire unha 
certa destreza e sentido espacial. En cursos anteriores unicamente se realizou unha aproximación 
inicial ao estudo sobre a representación do espazo e a perspectiva. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 · O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir, así como representar a realidade no plano e 
apreciar as representacións artísticas, o cal axuda a desenvolver a súa competencia Cultural e 
artística . 

 · O uso das novas tecnoloxías para o tratamento de imaxes permitirá aos alumnos mellorar as súas 
competencias no Tratamento da información e a competencia dixital, pois adquirirán habilidades 
que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada. 

 · A realización de actividades artísticas permite aos alumnos dispor de habilidades necesarias para 
iniciarse na aprendizaxe e ser capaces de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar proxectos 
creativos con confianza, responsabilidade e sentido crítico; deste xeito trabállanse competencias 
como Aprender a aprender e Autonomía e iniciativa persoal . 

 · As diferentes actividades de grupo permitirán desenvolver competencias como a Comunicación 
lingüística , pois terán que utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación; e a competencia 
Social e cidadá , cooperando, convivindo e exercendo a cidadanía democrática. 
OBXECTIVOS 

 · Desenvolver recursos xeométricos para representar o espazo tridimensional. 

 · Describir de xeito obxectivo formas volumétricas. 

 · Valorar a importancia do uso dos sistemas de representación nos diferentes campos do deseño. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Diferenciar os distintos sistemas de representación gráfica. 



2. Aprender os fundamentos do sistema diédrico e das perspectivas axonométrica e cabaleira. 
3. Trazar vistas de sólidos no sistema diédrico. 
4. Realizar esbozo e anotacións de pezas. 
5. Debuxar sólidos en perspectiva axonométrica e cabaleira.  
6. Diferenciar o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. 
 
 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
 · Sistema diédrico: fundamentos. Representación de puntos, rectas e formas planas. 

 · Representación diédrica de sólidos: representación de pezas. 

 · Normas de anotación: elementos e sistemas de anotación. Esbozo acoutado. 

 · Sistema axonométrico. Representación de sólidos a partir das súas vistas. 

 · Perspectiva cabaleira: fundamentos. Representación de sólidos. 
Procedementos 
 · Observación das características gráficas dos sistemas de representación. 

 · Estudo dos elementos fundamentais do sistema diédrico. 

 · Realización de vistas de sólidos sinxelos. 

 · Análise das características gráficas dos esbozos. Realización de esbozo de obxectos sinxelos. 

 · Estudo dos elementos fundamentais das perspectivas axonométrica e cabaleira. 

 · Debuxo de pezas en axonométrica e cabaleira. 

Actitudes 
 · Recoñecemento da utilidade que ten o debuxo de representación obxectiva no ámbito das artes, a 
arquitectura, o deseño e a enxeñaría. 

 · Confianza na propia capacidade de expresión espacial. 

 · Coidado e gusto polo traballo ben realizado. 

 · Respecto e recoñecemento do traballo dos demais compañeiros. 

 · Recoñecemento da contribución do uso dos sistemas de representación ao desenvolvemento 
industrial no mundo contemporáneo.  

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 
Esta unidade relaciónase cos contidos transversais da educación ambiental e a educación moral e 
cívica. O alumno nesta unidade debe valorar a importancia do traballo sistematizado. Contribúe ao 
bo funcionamento da cadea de traballo e, xa que logo, mellora o rendemento do traballo en grupo e 
a súa coordinación.  
 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 



 · Libros de consulta sobre arte, arquitectura, enxeñaría e deseño industrial.  

 · Fotografías, diapositivas, transparencias ou presentacións.  

 · Instrumentos de debuxo técnico: persoais e compás.  

• Estilográficas. Adaptador de compás.  

 • Lapis de grafito de diferentes durezas.  

 • Rotuladores de cores e lapis de cores. 

 • Papeis de diferentes tipos. Papel para esbozo. 

 • Sólidos sinxelos. 

 

 

Perspectiva cónica 
 
INTRODUCIÓN 
Na unidade anterior traballáronse os sistemas de representación cilíndrica: o sistema diédrico e as 
perspectivas axonométrica e cabaleira que nos daban unha información sobre o obxecto 
representado veraz e obxectiva. Nesta unidade trabállase a perspectiva cónica.  
Este sistema de debuxo, coas súas regras, permítenos representar a realidade tal e como é percibida. 
É o sistema que permite recrear sobre un soporte plano a ilusión de realismo e profundidade nas 
formas. Os alumnos realizarán exercicios sinxelos que contribuirán a desenvolver os seus sentidos 
espacial e gráfico. 
 
COÑECEMENTOS PREVIOS 
En cursos anteriores os alumnos achegáronse á perspectiva cónica dunha forma moi intuitiva, 
unicamente establécese sobre a imaxe a liña do horizonte, as liñas de fuga e os puntos de fuga. Non 
teñen a madurez necesaria para traballar este sistema de representación aplicando as súas regras dun 
xeito razoado e ordenado. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 · O alumno aprende a mirar, ver, observar e percibir, así como representar a realidade no plano e 
apreciar as representacións artísticas, o cal axuda a desenvolver a súa competencia Cultural e 
artística . 

 · O uso das novas tecnoloxías para o tratamento de imaxes permitirá aos alumnos mellorar as súas 
competencias no Tratamento da información e a competencia dixital , pois adquirirán 
habilidades que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha 
vez tratada. 

 · A realización de actividades artísticas permite aos alumnos dispor de habilidades necesarias para 
iniciarse na aprendizaxe e ser capaces de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar proxectos 
creativos con confianza, responsabilidade e sentido crítico; deste xeito trabállanse competencias 
como Aprender a aprender  e Autonomía e iniciativa persoal . 

 · As diferentes actividades de grupo permitirán desenvolver competencias como a Comunicación 
lingüística , pois terán utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación; e a competencia 



Social e cidadá , cooperando, convivindo e exercendo a cidadanía democrática. 

OBXECTIVOS 
 · Desenvolver procedementos para representar a profundidade espacial. 

 · Aplicar os trazados de perspectiva cónica nos seus debuxos de obxectos e paisaxes. 

 · Valorar o alcance da sistematización da perspectiva cónica nas manifestacións artísticas. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Asimilar os fundamentos da perspectiva cónica. 
2. Realizar apuntes do natural aplicando os coñecementos previos sobre perspectiva.  
3. Trazar sólidos sinxelos en perspectiva cónica frontal e oblicua. 
4. Distinguir os trazados perspectivos na pintura, o debuxo e o gravado. 

5. Diferenciar nunha obra o uso da perspectiva cónica frontal ou oblicua. 
6. Distinguir o uso ou desuso intencionado da perspectiva na obra de arte. 
 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
 · Perspectiva cónica. Fundamentos da perspectiva cónica.  

 · Posición do punto de vista do observador. 

 · Perspectiva cónica frontal. Medida das distancias en perspectiva. Trazado da perspectiva frontal 
dun cubo.  

 · Debuxo en perspectiva frontal dunha figura en diédrica. 

 · Perspectiva cónica oblicua. Trazado da perspectiva cónica oblicua dun cubo.  

 · Debuxo en perspectiva cónica oblicua dunha figura en diédrica. 
Procedementos 

 · Estudo dos elementos fundamentais da perspectiva cónica. 

 · Realización de debuxos en perspectiva cónica frontal. 

 · Realización de debuxos en perspectiva cónica oblicua. 

 · Realización de apuntes do natural de paisaxes urbanas. 

 · Estudo de artistas que recrean o espazo tridimensional facendo uso da perspectiva. 

 · Representación en perspectiva cónica frontal e oblicua de espazos sinxelos. 
Actitudes 

 · Confianza na propia capacidade de expresión espacial. 

 · Coidado e gusto polo traballo ben realizado. 

 · Respecto e recoñecemento do traballo que realizan os demais compañeiros. 

 · Interese por coñecer os múltiples puntos de vista que pode presentar un mesmo obxecto. 



 · Valoración dos logros achegados por sistematización da perspectiva cónica en obras gráfico-          
plásticas. 

 · Tolerancia e aprecio polas manifestacións artísticas menos convencionais. 
 
 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS 
É moi importante nesta unidade prestar atención ás contornas: exteriores e interiores, rurais ou 
urbanas. Visualizar razoadamente as aparencias dos elementos arquitectónicos ou naturais nos 
distintos ámbitos relacionan os contidos desta unidade coa educación ambiental.  
 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 · Libros e revistas de consulta sobre arte, arquitectura e deseño de interiores. 

· Proxeccións a través do canón de video de exemplos. 

INSTRUMENTOS DE DEBUXO TECNICO: lapis de grafito, escuadra, cartabón, e compás.  

 • Papeis de debuxo, papel vexetal e papel para esbozo. 

 • Bloques de madeira, plástico ou metal con formas sinxelas. 

 • Lapis e rotuladores de cores. 

 • Fotografías de todo tipo de paisaxes. 

 

A LUZ E O VOLUME, 
Espazo e volume 
 
• Que os conceptos perspectivos se sistematicen no Renacemento indica o percorrido extenso 

realizado polos artistas ao longo da historia. Unha actividade que contribúe a esclarecer este 
concepto consiste en seleccionar unhas poucas imaxes dende a Prehistoria ata a actualidade: 
unha mostra de pintura prehistórica, outra exipcia, outra medieval, outra renacentista e, por 
último, unha contemporánea, por exemplo, de Pablo Picasso, que exemplifiquen a evolución na 
representación do espazo e os volumes. Pode ser interesante proxectar estas imaxes na aula. 

• Para que os alumnos traballen a perspectiva pode ser interesante pedirlles que busquen 
fotografías con diferentes perspectivas sobre as que deberán trazar as liñas de fuga e a liña de 
terra. Se o nivel da clase non é alto, será conveniente que a selección das fotografías as realice o 
propio profesor. 

• Que os alumnos expresen o espazo mediante recursos como as variacións lumínicas ou 
cromáticas, a superposición ou a transparencia propicia unha aprendizaxe de menor exactitude, 
pero, ás veces, de maior riqueza expresiva. 

 
Do plano ao volume. Desenvolvementos de poliedros 

• Un paso importante na representación do volume é comprender como se pasa das formas planas 
ás formas volumétricas, e para iso é moi útil que os alumnos traballen con poliedros regulares. 



A maioría dos centros dispón de poliedros regulares de plástico e/ou madeira, ben no 
departamento de Plástica, no de Tecnoloxía ou no de Matemáticas. Estes teñen a vantaxe de que 
as súas caras son pezas individuais que se insiren unhas con outras. Observar como, ao inserir 
unhas caras planas con outras, a forma vai adquirindo volume, polo que serve de axuda para que 
comprendan mellor o desenvolvemento dun poliedro sobre un plano. A observación directa 
destes poliedros mellorará a percepción das súas características. 

• Para traballar os desenvolvementos de poliedros unha boa opción é utilizar na aula unha caixa 
grande de embalaxe e proceder á súa montaxe. Aínda que estas caixas carecen de pestanas e non 
adoitan ser regulares, ao contemplar a montaxe e desmontaxe desta, o alumno percibirá o 
concepto de desenvolvemento de forma directa. 

• Os conceptos de concavidade e convexidade son algo complexos e pode resultar difícil 
diferencialos; asociar a palabra concavidade á forma dunha cunca pode axudar a entender e 
diferenciar ambas as dúas ideas. 

Representación do volume. O encaixado 
• Observar e describir formas mediante o encaixado esixe distinguir as relacións que se establecen 

nunha forma entre as súas distintas partes e o todo, ou, cando é unha composición con varios 
elementos, entre cada unha das formas e a totalidade. 

Hai alumnos capaces de analizar estas relacións, pero que teñen dificultade para expresalas 
graficamente. É importante valorar o esforzo e o propio proceso de traballo en si e recalcar os 
progresos efectuados nos distintos debuxos. 

• Deberá facerse fincapé en que o conxunto da composición debe ser proporcional ao tamaño de 
papel elixido, polo que as medidas de referencia básicas serán a altura e anchura máximas do 
debuxo. 

• Sempre que se poida, a realización do encaixado deberá apoiarse en exemplos tomados do 
natural e partir de modelos sinxelos: vasillas, botellas, froitas, caixas. Os modelos de escaiola, 
que hai en moitas aulas de Plástica, poden resultar difíciles para os alumnos. 

• En canto ao material utilizado para o encaixado convén practicar con aqueles que permitan 
realizar modificacións do trazado con facilidade. Os lapis de grafito deberán ser de mina branda, 
xa que se borran mellor. Unha alternativa é traballar o encaixado con carbón ou barras de 
carbón prensado, que tamén é un material brando e que permite correccións. 

     Calidades e expresividade da luz 
 
     Influencia da luz 

• Para que os alumnos sexan capaces de apreciar a influencia da luz na percepción do que nos 
rodea, pódense realizar distintas experiencias e analizar cada unha delas: 

1. Reflexionar en clase sobre a disposición da luz e a orientación das ventás. Se están 
orientadas ao sur recibirán luz todo o día, se o están cara ao norte non entrará luz 
directa polas ventás. 

2. Empregar focos de luz de distintas cores e comparar as súas intensidades e as 
sombras que proxectan en comparación coa luz natural. 

3. Propoñerlles aos alumnos que se fixen nos elementos arquitectónicos ou de deseño 
de interiores que se empregan para atenuar a luz natural. 

• Hoxe en día fálase moito da contaminación lumínica. Pode ser interesante abrir un debate en 
clase e formular cuestións como as seguintes: 



-  Que é a contaminación lumínica? 
-  Observaches que cando te achegas a unha gran cidade pode verse dende gran 

distancia un halo de luz? Consideras isto contaminación lumínica? 
- Poderiamos prescindir dalgún tipo de iluminación? Cal? 
-  Que opinión tes sobre a iluminación de Nadal ou en festas? 
-  Que solucións podes achegar para reducir esta contaminación? Hai países nos que o 

número de farois é menor e ademais estes contan cunha especie de pantalla para 
evitar que a luz se disperse cara a arriba, onde non se aproveita. 

- A que lle afecta a contaminación lumínica? Ao comportamento dos animais? 
Aumenta o gasto enerxético? 

• A luz é un recurso expresivo moi utilizado en cinema e teatro para crear ambientes diferentes. 
Se o centro dispón de teatro ou auditorio pódense formular distintas escenas de teatro e utilizar a 
iluminación axeitada en cada unha delas. 
En caso de que isto non sexa posible pódense levar á aula películas de distintos xéneros (drama, 
terror, comedia etc.) e analizar a iluminación empregada en diferentes escenas. 
 

      Calidades da luz 

 
• Observar como cambia a percepción de obxectos iluminados en función da dirección da luz 

empregada. Para iso pódense realizar varias fotografías dun mesmo obxecto ou paisaxe a 
diferentes horas do día, analizando posteriormente cada unha das imaxes. Clasificaranse 
despois, segundo a dirección, en luz frontal, lateral, contraluz ou cenital. 
Tamén se pode propoñer a busca de imaxes que presenten distintas direccións de luz e analizar a 
expresividade do modelo. 

• ▪ A clave tonal nunha imaxe é de grande importancia, xa sexa pintura ou fotografía, pois 
segundo esta as sensacións visuais que se producen son moi diferentes. Para que os alumnos 
aprendan a distinguir entre unha clave tonal alta, unha baixa e unha contrastada, pódeselles 
pedir que busquen en revistas ou na internet diferentes imaxes e que logo as clasifiquen segundo 
corresponda. 
Tamén se pode propoñer a realización de dúas composicións a partir dun mesmo debuxo como 
o proposto. Un con clave tonal alta, para o cal utilizarán valores claros e brancos situando 
algunha superficie escura para aumentar a luminosidade do resto, e outro con clave tonal baixa 
utilizando tons escuros e negros cos contornos pouco definidos. 
 



Luces e sombras. Claroscuro 
 
Zonas de luz e sombra 
• A experimentación directa dos tipos de luz e da súa dirección sobre os obxectos axuda a analizar 

e diferenciar as zonas de luz e sombra que se producen. Por iso será moi útil contar na aula cun 
ou varios focos de luz, así como cunha tea negra ou escura que poida servir de fondo para 
realizar unha composición con contraste. Mover o foco, de maneira que ilumine a dereita, 
esquerda e de fronte, e afastalo e achegalo ás formas contribuirá a que os alumnos observen 
como a luz modela as formas e estas se visualizan presentando matices distintos. 

• Os debuxantes de banda deseñada utilizan a sombra dun xeito moi particular. Pódeselles 
propoñer aos alumnos que traian distintos exemplares de banda deseñada a clase e que analicen 
o xeito de tratar a sombra de cada debuxante. 
Sirva como exemplo curioso o tratamento das imaxes da coñecida serie Os Simpson, na que 
podemos observar que non se diferencia ningún tipo de sombra. 

•Analizar cos alumnos o seguinte fragmento de Leonardo da Vinci do Tratado de pintura, no que 
o artista explica as súas observacións acerca das sombras: "Se o sol está en oriente e ti miras cara ao 
occidente, todas as cousas verás por completo iluminadas, pois ves o que o sol; se miras cara ao 
mediodía ou cara a setentrión verás todos os corpos envolvidos por luces e sombras, pois ves o que 
o sol non ve, e se miras en dirección ao sol, os corpos mostraranche a súa cara sombría, pois a tal 
non pode ser vista polo sol". 

Pódese realizar unha simulación dos contidos do texto utilizando un foco coma se fose o sol, un 
obxecto calquera será o corpo e o alumno o observador. 

 
      Claroscuro 

•Pode ser interesante revisar na sección Materiais e técnicas as páxinas dedicadas aos lapis de 
grafito, onde se explica os distintos graos de dureza deste material, como realizar gradacións de 
grises e efectos de sombreado, así como elementos clave a ter en conta para a realización destas 
técnicas. 

O máis axeitado para a experimentación da técnica do claroscuro é traballar con lapis de grafito 
de dureza branda ou media e aproveitar a goma de borrar como instrumento para sacarlles 
luces e brillos aos debuxos. 

•Un elemento no que se poden ver de xeito moi claro os diferentes tipos de luces e sombras que se 
xeran coa súa iluminación é unha bóla. Ao mesmo tempo, é un obxecto moi sinxelo de debuxar 
polo que pode ser moi práctico levar unha bóla a clase de modelo e realizar claroscuros na aula. 

•Unha vez que se practicaron as gradacións e sombreados sinxelos con lapis de grafito pódese 
propoñer a realización de claroscuros mediante as técnicas da mancha e a grisalla utilizando como 
material o carbón, o difumino e xices para sacar luces. Para iso pódese preparar un bodegón na aula 
con os propios modelos de escaiola cos que contamos. Este exercicio é moi completo pois ademais 
traballarían tamén o encaixado. 

 
 

Forma e expresión 
 
INTRODUCIÓN 

O obxectivo desta unidade é traballar todos os conceptos relacionados coa forma na linguaxe 
plástica: as súas calidades, clasificación, os diferentes xeitos de ser representadas, a súa 



expresividade etc. Así mesmo, preténdese que o alumno coñeza as diferentes técnicas utilizadas 
para plasmar as formas e ademais experiménteas.  

E, para rematar, danse unhas nocións básicas dos distintos estilos artísticos nos que se clasifican as 
obras e o tipo de formas que utiliza cada unha na súa representación.  
COÑECEMENTOS PREVIOS 
Os alumnos xa coñecen o concepto de forma e a súa clasificación en formas naturais e artificiais. A 
silueta e o contorno son recursos utilizados para a representación de formas que xa traballaron. 
En etapas anteriores fóronse introducindo artistas de distintas épocas e estilos, polo que os alumnos 
teñen bastante intuición á hora de clasificar imaxes dentro de cada corrente. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ao ampliar o coñecemento dos diferentes códigos artísticos e utilización das técnicas e recursos 
propios da área de Educación Plástica e Visual contribúese, especialmente, a adquirir a competencia 
Cultural e artística . Co estudo dos diferentes estilos artísticos o alumno aprende a mirar, ver, 
observar e percibir, e a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas. 

O uso de recursos tecnolóxicos específicos supón unha ferramenta importante para a produción de 
creacións visuais e ademais colabora na mellora da Competencia dixital. 

A realización de actividades artísticas permite aos alumnos dispor de habilidades necesarias para 
iniciarse na aprendizaxe e ser capaces de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar proxectos 
creativos con confianza, responsabilidade e sentido crítico; deste xeito trabállanse competencias 
como Aprender a aprender  e Autonomía e iniciativa persoal . 

As diferentes actividades de grupo permitirán desenvolver competencias como a Comunicación 
lingüística, pois haberán de utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación; e a competencia 
Social e cidadá , cooperando, convivindo e exercendo a cidadanía democrática. 

OBXECTIVOS 
- Diferenciar as calidades e estruturas básicas das formas e representalas graficamente. 
- Identificar as diferentes modalidades de debuxo que se utilizan para representar as formas. 
− Valorar a importancia expresiva das formas na linguaxe plástica e o xeito na que estas foron 

interpretadas polos diferentes estilos artísticos. 
−  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Recoñecer as calidades que configuran as formas e as súas distintas clases. 
2. Utilizar diferentes recursos para representar formas.  
3. Crear composicións con sensación de profundidade empregando as relacións espaciais entre 
formas. 
4. Utilizar as distintas modalidades de debuxo para crear unha composición.   
5. Recoñecer en obras de arte a utilización de formas abertas e pechadas para dotar de maior 
expresividade a obra. 
6. Coñecer os distintos estilos artísticos e as súas formas de representación.   
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
- Calidades da forma. 

- Clasificación das formas: naturais e artificiais, xeométricas e orgánicas. 

- Modalidades de debuxo: bosquexo, apunte do natural, bosquexo e esbozo. 
- Recursos para representar formas: silueta, contorno e dintorno. 



- Relacións espaciais entre formas: superposición, variación de tamaño e contraste de cor. 

- Expresividade gráfica de formas abertas e pechadas. 

- Expresividade gráfica na infancia. 

- Os estilos da expresión plástica: realista, abstracto e figurativo. 
Procedementos 

- Observación de formas gráficas e da contorna para estudar as calidades que as definen e 
clasificalas. 

- Representación das formas a partir do seu contorno, dintorno e silueta. 

- Estudo en diversas representacións das características das formas abertas e pechadas. 

- Estudo das características dos trazos en debuxo. Recoñecemento destes en distintas obras gráficas. 

- Realización de debuxos con distintos trazos, estilos etc. 

- Estudo e comprensión das calidades dos distintos estilos artísticos. 
- Observación, recoñecemento e apreciación das distintas características visuais da arte de 
diferentes culturas e épocas. 
Actitudes 

- Recoñecemento da importancia de observar e analizar os aspectos visuais das formas para poder 
representalas. 

- Apreciación do tipo de capacidade creativa e destreza gráfica que posúen os nenos. 

- Valoración dos trazos e grafismos que conforman os debuxos de artistas plásticos. 

- Gusto pola experimentación con distintas clases de trazos e materiais. 

- Interese por coñecer diferentes estilos artísticos e a súa utilización en distintos campos: arte, 
deseño, cómic etc. 
CONTIDOS TRANSVERSAIS 
Esta unidade permite traballar a educación ambiental: coñecementos sobre a contorna que se 
conseguen analizando formas, imaxes e mensaxes visuais procedentes dela. A finalidade é a 
integración do alumno coa súa contorna. 
A versatilidade de formas que se analizan desde un punto de vista social e cultural relaciónase 
directamente coa educación  cívica. 
O feito de atopar gran cantidade de artistas masculinos ao longo da historia, e poucas artistas 
femininas, permite traballar a educación para a igualdade entre os sexos. 
 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 
- Imaxes de formas de distintas clases. 
- Obxectos próximos que presenten formas diversas. 
- Cartolinas, tesoiras e cola. 
- Lapis de diferentes durezas. 
- Papeis de debuxo de diferentes tipos. 
− Ceras, rotuladores e lapis de cores. 

 
AS FORMAS 



Calidades e representación das formas 
 
Calidades e clases de formas 
• Unha experiencia didáctica que serve como inicio ao estudo das formas é introducir nunha bolsa 

diversos obxectos de uso cotián sen que os vexan os alumnos, para posteriormente analizar as 
formas unicamente con axuda do tacto. Un alumno porá unha venda nos ollos e irá describindo 
o que as súas mans "len" en relación ao obxecto. Esta experiencia mostra como aproximarse á 
forma dende diferentes ópticas. 
 

• A medida que van examinando os distintos materiais, poden ir facendo unha clasificación das 
formas segundo o seu tamaño, textura, estrutura, orixe, material etc. Todo iso axudará a 
entender como o seu ámbito está repleto dunha gran variedade de formas e como a súa 
clasificación e análise axudan a comprender a súa natureza e función. 
 

• Tamén se lles pode pedir aos alumnos que recompilen diferentes imaxes de revistas ou xornais e 
elaboren por grupos listados de formas naturais e artificiais, xeométricas e orgánicas ou planas e 
volumétricas que atopen. Despois poden comparar os listados e comprobar se hai coincidencias. 

 
Recursos para representar formas 
• Para comezar a traballar estes contidos pódense recortar diferentes siluetas de figuras. Cunhas 

tesoiras e cartolina de cor e algúns obxectos de mostra (froitas, mobiliario da aula, como 
cadeiras ou mesas, ou mesmo o perfil sinxelo dalgún compañeiro) o alumno realizará siluetas a 
man alzada, sen bosquexo previo, sobre a cartolina. Non importa tanto o resultado coma o 
proceso en si mesmo. 

Despois poden realizar unha colaxe con todas as siluetas recortadas e decorar o fondo 
libremente. 

• Para comprenderen mellor o concepto de contorno, resultaría interesante analizar bandas 
deseñadas nas que a liña se faga patente como definidora de formas. Un bo exemplo pode ser a 
obra de Winsor McCay: Little Nemo. 

• Unha suxestión didáctica interesante para traballaren o concepto de dintorno pode ser que os 
alumnos debuxen nunha cartolina negra unha forma doadamente identificable, como unha flor 
ou unha estrela. Coa axuda dunha coitela recórtase o contorno da figura debuxada, deixando 
baleiro o oco correspondente ao "dintorno", e despois superponse este contorno sobre calquera 
tipo de imaxe para modificar o dintorno inicial da figura. Posteriormente pódese comentar na 
aula qué tipo de sensacións transmiten os dintornos de diferentes cores ou texturas. 

 
 
 
 
Modalidades de debuxo 
•  Levar á aula papeis de diferentes tipos: granulado áspero, liso etc. e realizar sobre eles 

distintas probas con lapis de grafito ou de cores. Comprobar despois a calidade e efectos 
expresivos de cada un. 

• Tomando como modelo algún elemento do seu ámbito, como pezas de froita, un vaso, botes, 
mascotas etc., realizar apuntamentos rápidos de tres ou catro minutos en follas soltas. O 
material axeitado é un carbón ou un lapis brando, aínda que tamén poden utilizar ceras ou 
pasteis. 
O propósito desta actividade é que o alumno se familiarice co material e coa linguaxe rápida e 
expresiva destes debuxos preparatorios. 

•  Pódese pedir aos alumnos que escollan unha obra de arte con formas sinxelas, ben sexa do libro 



ou dunha revista ou da internet, e traten de realizar un bosquexo desta co material que eles 
elixan.  

 
Relacións espaciais entre formas 
• Para traballar estes contidos, pódese utilizar a visualización de fotografías e imaxes cotiás de 

prensa. Nelas deben aparecer os tres tipos de relacións espaciais entre formas superposición, 
diminución de tamaño e contraste de cores e formas. Estas relacións úsanse habitualmente e 
son ademais os elementos básicos que emprega a linguaxe visual para crear a sensación de 
profundidade. En case calquera imaxe se pode ver un elemento superposto a outro, unha 
diminución de tamaño progresiva ou formas definidas e pechadas sobre fondos desenfocados ou 
abertos. 
Unha vez que se faga unha recompilación de imaxes, comentar na aula o tipo de relación 
espacial que utiliza cada unha para crear sensación de profundidade espacial. 

• O efecto de diminución de tamaño é unha das bases sobre as que se asenta a perspectiva cónica. 
Por iso sería conveniente que sobre a fotografía dunha paisaxe ou dunha rúa na que se aprecie 
claramente unha perspectiva cónica, os alumnos poidan superpoñer formas de diferentes 
tamaños, como esferas ou triángulos recortados, e as situar nos lugares que estimen oportuno 
para crear sensación de profundidade. 

 
 
 
2 Expresividade das formas e estilos artísticos 
 
Formas abertas e pechadas 
• Para entender mellor o concepto de forma pechada pódese partir do contorno e a silueta, e 

explicar que ambas as dúas figuras tenden a pechar a forma. Como exemplo se pode propoñer 
algunha obra de Jean Arp, na que predominan as formas sinxelas e pechadas, e que resultan de 
doada comprensión e próximas ao alumno. 

• Para aprender mellor o concepto de forma aberta, recoméndase que o alumno vexa os traballos 
de autores futuristas, por exemplo Giacomo Balla, ou a grande obra Nu baixando unha escaleira 
de Marcel Duchamp, na que o movemento das figuras nos axuda a entender o carácter aberto 
das formas que o configuran. Tamén as fotografías "movidas" de Robert Capa poden ser un bo 
exemplo. 

• As figuras vexetais, trátese de arbustos ou de árbores, presentan formas aparentemente abertas, 
pois as súas ramas non teñen un contorno definido e tenden a expandirse visualmente, 
especialmente se se observan de preto. As nubes son outro exemplo de formas naturais que en 
moitas ocasións parecen abertas. Pódense expoñer en clase diversas imaxes con algún destes 
exemplos, ou ben unha cacharela ou unha fervenza de auga, para demostrar como as formas 
abertas non presentan uns contornos claramente definidos. 

 
Estilos artísticos 
• A gran cantidade de imaxes que temos a noso arredor permite que os alumnos poidan realizar 

unha selección de todo tipo: realistas, esquemáticas, simplificadas, deformadas e abstractas. 
Unha vez feita esta selección, pódese facer unha clasificación das mesmas e unha posterior 
análise. 
Algúns exemplos poden ser: a icona que indica a saída de emerxencia (esquematización), a 
fotografía dunha paisaxe ou unha foto de carné (realismo). 

• Pódese pedir aos alumnos que busquen información sobre autores representativos dalgún dos 
estilos artísticos: Rubens ou Leonardo dá Vinci no estilo realista, Fernand Léger para o estilo 
esquemático, moitas das obras de Henri Matisse para o estilo simplificado, e para a deformación 
os artistas Alberto Giacometti e Fernando Botero; finalmente, Joan Miró é un perfecto 



representante do estilo abstracto. 

 

 

 A figura humana 
 
Análise da figura humana 
• Para o estudo da proporción correcta na figura humana, é conveniente recordar a técnica do 

encaixado e o concepto de simetría, pois resultarán de utilidade na realización das actividades 
propostas. 

• A observación acerca das proporcións realízase sobre un corpo estático, ergueito e de fronte. O 
prototipo proposto é o clásico, das oito cabezas, proporción considerada a ideal. Resulta 
interesante comparar en dúas diapositivas ou imaxes simultáneas o cambio de proporción que se 
establece, por exemplo, entre o canon clásico (o grego) e o canon gótico. As diferentes partes do 
corpo alteran as súas distancias entre si: no canon clásico, dúas cabezas determinan a altura dos 
xeonllos; catro cabezas, a da pube; seis cabezas, a do peito, e oito cabezas, a total. Estas 
proporcións non funcionan igual en obras como Eva, de Hans Memling, ou O nacemento de 
Venus, de Botticelli. Se contemplamos estas obras, a altura da cabeza é aproximadamente 1/9 
parte da altura total, a anchura dos ombros é inferior a dúas cabezas, e a distancia dos pés ao 
peito é superior a seis cabezas. 

• O aprecio destas diferenzas como valores positivos propiciará o respecto cara a outras formas 
de beleza. Non todo o esteticamente belo debe corresponderse co canon de beleza que a 
sociedade actual asume. 

 

O movemento na figura humana 
• Para traballar os conceptos de estabilidade e movemento pode resultar de moita utilidade 

empregar unha figura esquematizada de madeira ou un manequín articulado. A mobilidade 
destes obxectos facilita unha observación directa. De carecer destes elementos, os propios 
alumnos poden contribuír como modelos. 

• Analizar como se produce o movemento na figura ten dificultade, polo que será conveniente 
comezar con movementos sinxelos, como o paso dunha figura de pernas pechadas a abertas e os 
brazos pegados e despegados ou alzados sobre o corpo. Isto é especialmente importante se se 
pretende reproducir estes movementos en debuxos. 

• A utilización da silueta é un recurso gráfico moi estendido para estudar o movemento e a 
posición dos corpos, por exemplo nos sinais de tráfico ou nos símbolos utilizados para 
identificar os distintos deportes. Pódeselles propoñer aos alumnos que busquen algunhas destas 
imaxes e analicen os seus movementos.A figura na composición artística 

• Cunha selección axeitada de imaxes e propiciando a participación dos alumnos, estes quizais 
sexan capaces de detectar que artistas manifestan nas súas obras un interese en mostrar 
expresións que demostren sentimentos ou sensacións contrapostas a serenidades máis clásicas. 

Resulta válido comparar exemplos de esculturas do período clásico co helenístico na arte grega, 
ou de esculturas do Renacemento fronte a outras do Barroco como as da imaxe. Verán o uso do 
escorzo en manifestacións artísticas, comprobando que as posturas forzadas son máis frecuentes 
en determinadas etapas. Esta actividade supón o reforzamento dun posible arquivo de imaxes. 

•O escorzo é unha posición difícil de visualizar; para aclarar este concepto pódese suxerirlles 



novamente aos alumnos a busca de imaxes nas que os personaxes se atopen na devandita posición. 
Tamén poden contestar a preguntas como as seguintes: 
1.Que tipo de posición elixirías para un retrato? Elixirías un escorzo? Por que? 
2.Pensas que os escorzos son posicións sinxelas de debuxar? Por que? 
3.Por que se empregan con máis frecuencia nalgúns fotogramas de películas ou viñetas de banda 
deseñada? 
 
 
A figura na banda deseñada 

•A linguaxe da banda deseñada estrutúrase nuns espazos chamados viñetas e cuns elementos que 
lle serven de apoio. En prensa poden atoparse multitude de exemplos que serven para examinar os 
recursos que se empregan nesta linguaxe. A análise dun chiste, no que nunha única viñeta queda 
contida toda a narración, é suficiente para detectar todo o que debe terse en conta: encadres das 
figuras, intensidade e tamaño das letras dos globos, como son as liñas que os conforman, como se 
representan os sons ou como se simplifican e esaxeran trazos para lograr unha mellor transmisión 
dunha mensaxe. 

•Tamén poderá resultar de axuda intentar crear personaxes e poñelos en movemento. Poderanse 
consultar diversos exemplos de personaxes de banda deseñada, pois os alumnos atoparán moitas 
diferenzas entre uns e outros. Hai personaxes, como Charlie Brown ou Mafalda, simples de debuxo 
e outros, como o Príncipe Valente, moito máis elaborados. É de moita utilidade ver algunha 
historieta completa, posto que serve para comparar personaxes e buscar similitudes e diferenzas 
entre uns e outros. En debuxantes como Quino é moi doado apreciar como utiliza trazos comúns 
nos seus personaxes e como son lixeiras modificacións as que recrean e diferencian uns personaxes 
dos outros. 

Ó remate de este bloque de contidos, faremos un exercicio específico para a elaboración de unha 
conposición que cubra o muro exterior do recinto escolar. 
O traballo realizarase de xeito grupal e individual ó mesmo tempo. 
Como teremos os traballos de 3º a disposición, os alumnos establecerán un fío conector con ese 
material e o propio. 
Isto farase por parellas nunha xornada, ó remate da cal, deberemos ter claro que liña seguir. 
A continuación e nas sucesivas xornadas, se distribuirá un papel continuo onde plantexar o 
proxecto tendo en conta a escala. 
Aquí é onde cada alumn@ terase que facer responsable de unha parte, que do mesmo xeito que 
en anteriores exercicios, e será avaliable de xeito independiente. 
Para este exercicio se disporá entre seis e oito clases. 
  

3. TEMPORALIZACIÓN 
 
1ª Evaluación -  comezo de curso – Nadal. ( aprox. 12,5 semanas) 
 

Trazados xeométricos 
Sistemas de representación 
Perspectiva cónica 

 
2ª Evaluación – 9 xaneiro – semana santa. (aprox. 11 semanas) 
 
A luz e o volumen, 
Espazo e volume 



Forma e expresión 
 
3ª Evaluación -  Marzo –  Xuño . (aprox. 10 semanas + 2 repaso) 
      
A luz e o volumen 
Espazo e volumeForma e expresión 
A figura humana 
 
 
4. METODOLOXÍA 
 

A metodoloxía a empregar está orientada sobre todo dende un punto de vista práctico da 
materia, xa que a asignatura así o require.  
 
 Por isto mesmo será fundamental desenvolver hábitos de disciplina: corporal e mental.  
Aprender a facer un recoñecemento do estado emocional  “aquí e agora” ó principio de cada         
clase para saber de onde se parte, e poder poñerlle palabras ou imaxes se chega o caso. 

   
Aprender a discernir o que é “non sentir”,de sentirse “ben”, ou sentirse “incomoda-o” respecto 
do traballo de clase realizado polos alumnos e das devolucións feitas por eles. 
Este traballo será realizado en base a láminas que eles farán, mostrando valores relacionados 
coa sustentabilidade e reciclaxe en canto á utilización de materiais para a creación de obras 
propias e desenrolando así a súa capacidade creativa propia e persoal e que difira da do resto 
dos seus compañeiros, experimentando con diversas técnicas plásticas e visuais e apreciando os 
valores estéticos e culturais das producións artísticas propias e dos demais, cos que tamén 
compartirá parte do seu desenrolo creativo, pois o estar dispostos en grupos de dous a catro, 
beneficiaranse todos das experiencias creativas dos demais desenvolvendo actitudes de respecto, 
tolerancia, cooperación e flexibilidade, e rexeitando discriminacións por características persoais 
ou sociais ademais da aceptación dos propios erros como instrumento de mellora.. Estas 
mesmas láminas faranse de xeito plástico en algunhas ocasións, e noutras serán aplicadas a 
través dos novos recursos tecnolóxicos como pode ser o ordenador, que resulta moi proveitoso 
para a consecución de algúns traballos, e como utilización das tecnoloxías da información e a 
comunicación como ferramenta para a produción de creacións visuais e fonte de consulta de 
forma autónoma e crítica. Cada vez que se comece un tema,os rapaces lerán en alto e por turnos, 
para despois facer una reflexión dos contidos para así podelos asimilar mellor, tentando que por 
eles mesmos acaden a facilidade da comprensión lectora para a súa posterior concreción.  
 
Tamén é moi importante avaliar o interese e sentido de obras artísticas pertencentes ao 
patrimonio cultural mundial, europeo, español e por suposto Galego, empregando con 
propiedade o vocabulario propio da materia.  A través de lecturas que se lles fará, e traballos 
prácticos e analíticos ou a través de métodos informáticos  
 
Temos que contar coa aplicación do pensamento lóxico e matemático no coñecemento de 
aspectos espaciais da realidade, mediante os trazados xeométricos e a representación obxectiva 
das formas poligonais e as simétricas, sendo sensibles ás súas calidades estéticas e funcionais, 
así como os coñecementos propios de relacións de tamaño, proporcionalidade, consecución, 
étc... 
  

PROCEDEMENTOS DE EVALUACIÓN 
 



Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos deberán ser variados. Para recoller 
datos pódese facer de diferentes procedementos de avaliación: 

 
- Traballo diario de clase – 60% 
- Exames dos temas dados na avaliación e cos contidos que se dan na clase – 20% 
- Observación do alumno (actitude na clase, traballo diario, coidado do material…) – 20% 

 
- Os exames de xuño e setembro non excederán a nota do 6. 

 

- O final de cada avaliación farase unha recollida das láminas non entregadas na súa determinada 
data, e ningunha delas excederá a nota dun 5. 
 

 
Non obstante hai que facer unhas cantas salvidades; para aprobar una avaliación, a nota mínima do 
controlo deberá de ser de 4 puntos sobre 10 e, para facer media co controlo o alumno deberá de ter 
realizado todos os traballos prácticos. 
Se ben, para os alumnos con necesidades especiais ou nos casos de diversificacións curriculares, o 
profesor poderá eximir de algunha lámina a algún alumno. A nota media das láminas para facer 
media cos controles, deberá de ser igualmente de 4 sobre 10. 
No caso de non cumprirse algún distes requirimentos o alumno será considerado non apto. 
En casos especiais o profesor poderá considerar apto a un alumno con dificultades especiais en 
atención á diversidade. 

 
 

 
6. TEMAS TRANSVERSALES 
 
Partimos do convencimiento de que os temas transversais deben impregnar a actividade docente e 
estar presentes no aula de forma permanente, xa que se refiren a problemas e preocupacións 
fundamentais da sociedade.  
Entre os temas transversais que teñen unha presenza máis relevante nesta etapa destacamos:  
 
EDUCACIÓN  ETICA E CÍVICA.  
Pretende o desenvolvemento consciente da persoa e educar para a convivencia no pluralismo 
mediante un esforzo formativo nas seguintes direccións:  
· Desenvolver a conciencia atendendo á intención, fins, medios e efectos dos nosos actos.  
· Desenvolver actitudes de respecto cara aos demais.  
· Fomentar o coñecemento e a valoración doutras culturas.  
· Coñecer e exercer as formas de participación cívica, os dereitos e deberes constitucionais.  
 
EDUCACIÓN PARA A SAÚDE.  
Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual,  
social e medioambiental. 
· Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental.  
 .Aprender a disciplina de facer un recoñecemento do estado emocional  “aquí e agora” ó comenzo 
de cada clase para saber de onde se parte e poder poñerlle palabras se chega o caso. 
 .Aprender a darlle importancia  o seu coidado persoal no ámbito emocional e físico. 
Aprender a discernir o que é “non sentir”,de sentirse “ben”, ou sentirse “incomoda-o”.  
  .Desenrrolar estratexias para buscar unha forma de “estar” que sea respetuosa coa realidade do seu 



estado emocional, e o mesmo tempo co grupo,  
 
 
EDUCACIÓN PARA A PAZ.  
Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, a non violencia, o 
desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes obxectivos prácticos:  
· Educar para atopar espacios de paz interior. As leccións de paz, a evocación de figuras e o 
coñecemento de organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e condutas 
prácticas.  
· Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar.  
 
EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR.  
· Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas de consumo e os efectos 
individuais, sociais, económicos e medioambientais.  
· Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente ante o consumismo e a 
publicidade.  
 
EDUCACIÓN NON SEXISTA.  
A educación para a igualdade suscítase expresamente pola necesidade de crear desde a escola unha 
dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están:  
· Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da personalidade.  
· Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuizos sexistas e as súas manifestacións na 
linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc.  
· Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou non.  
· Consolidar hábitos non discriminatorios.  
 
EDUCACIÓNAMBIENTAL.  
 

· Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos principais 
problemas ambientais.  
· Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio ambiente global.  
· Desenvolver capacidades e técnicas para relacionarse co medio sen contribuír ao seu deteriororo. 

  
 
 

 
MÍNIMOS EXIXIBLES 

 
• Describir formas de distintos tipos, utilizando unha linguaxe apropiada e demostrando o 

coñecemento dos elementos que as constitúen. 
• Determinar calidades estéticas do medio (obxectos, imaxes). 
• Participar en actividades individuais e grupais, manifestando tolerancia e aceptación cara 

aos traballos e opinións dos compañeiros.  
• Identificar distintos instrumentos de representación plástica e coñecer o seu uso.  
• Establecer relacións apropiadas entre técnicas, materiais e distintos usos funcionais e 

estéticos.  
• Utilizar adecuadamente as relacións entre as formas(distancia, tamaños,...) para representar 

sensacións.  
• Representar un espazo da contorna escolar , previamente analizado, utilizando como recurso 

expresivo os contrastes lumínicos.  



• Construír formas poligonais utilizando os instrumentos de debuxo adecuados e seguindo o 
método apropiado.  

• Utilizar e seleccionar adecuadamente diversos materiais en función da obra a realizar. 
• Determinar algúns elementos expresivos de interese presentes nas formas dalgún estilo 

artístico analizado.  
• Mostrar coidado na utilización e conservación de materiais, tanto propios como de uso 

común 

 
 
 
 
MEDIDAS DE REFORZO 
 
• Establécense distintos niveis de profundización segundo a percepción espacial dos alumnos. 

Desta forma fíxanse dous niveis, un mínimo e outro nivel xeral.  
 

• Prepáranse diversos recursos e estratexias metodolóxicas, sobre todo, materiais de apoio (vistas 
sólidas) adaptables a niveis iniciais.  
 

• Así mesmo, leváronse a cabo adaptacións curriculares en relación á psicomotricidade e á 
capacidade perceptiva dos alumnos.  
 

• Perséguese que os alumnos logren asimilar os contidos da programación, mediante traballos 
prácticos e exercicios teóricos. Realízanse unha proba trimestral. Lévanse a cabo actividades de 
recuperación en caso de ser necesario. 

 
 
ASIGNATURA  PENDENTE 
 
•Realizaranse diversos traballos teóricos e prácticos relacionados coas unidades didácticas, en 
relación cos obxectivos principais e fundamentais correspondentes ao curso no que se sitúa o/a 
alumno/a. Estes traballos realizaranse ao longo do curso, tendo que ser entregados nas datas 
marcadas polo profesor da asignatura, sendo posteriormente evaluados para así, poder superar os 
obxectivos de devandita área. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE SE PRETENDEN REALIZAR 
 
- Aprender a valora-los artistas e as súas obras nos panoramas internacional, nacional e por suposto  
galego a través da observación e análise de diferentes movementos e as súas obras máis  
representativas.  
- Participación en concursos da cidade, autonómicos ou nacionais que estimulen a capacidade de  
traballo en grupo dos alumnos. 
− Visitar museos ou fundacións de Arte con fin de estimular. 
− Entra dentro do posible visitar calquera espectáculo de calquera disciplina artística co fin  



− integrador. 


