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Obxectivos. 

 

 Percibir e interpreta-las imaxes e as formas do contorno natural e cultural, potenciando a 
sensibilidade, a memoria visual e a imaxinación. 
 
 Considerar e aprecia-lo feito artístico como fonte de goce estético e como parte integrante do 
patrimonio cultural, contribuíndo activamente ó seu respecto, conservación e mellora, 
enfatizando as manifestacións propias da cultura galega. 
 
 Aplica-la linguaxe plástica e visual noutras áreas do currículo, establecendo relacións coas 
demais linguaxes buscando o modo máis persoal e expresivo de comunicar. 
 
 Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica e visual. 
 
 Estimula-la expresión creativa valorando o personalismo expresivo, a sensibilidade, a orixinalidade 
e a análise das representacións obxectivas ou subxectivas, individuais ou colectivas. 
 
 Valora-la importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión e comunicación 
que contribúe a superar inhibicións e, polo tanto, axuda ó benestar persoal. 
 
 Respectar e apreciar outros modos de expresión visual e plástica distintos do propio e dos 
dominantes no contorno, superando estereotipos e convencionalismos, elaborando xuízos e 
criterios persoais que permitan actuar con iniciativa e autonomía. 
 
 Participar en actividades de grupo planificando individual e conxuntamente as fases do proceso 
para adecualas ós fins que se pretenden acadar. Adoptar actitudes de flexibilidade, 
solidariedade, tolerancia e interese, superando prexuízos e rexeitando calquera tipo de 
discriminación. 
 
 Coñecer e aplicar correctamente diversas técnicas e desenvolver destrezas que favorezan e 
amplíen a capacidade expresiva, valorando o esforzo e o afán de superación que supón o 
proceso creativo. 
 
 Facer uso dos hábitos adquiridos de observación, atención, precisión, pulcritude, reflexión, análise 
crítica e revisión nas distintas fases de elaboración dunha obra individual ou colectiva. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia en comunicación lingüística – Realizarase a través da letura 
do tema na clase polos alumnos, razoando a súa temática a través de 
explicacións e preguntas para a súa mellor comprensión. Tamén ó estar 
sentados dous a dous ou en ocasións en grupo, haberán de utilizar a 
linguaxe como instrumento de comunicación; 

 
• Competencia en razoamento matemático – 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. 
 

• Competencia social e cidadá –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. 
 

• Competencia cultural y artística – Todo o traballo de esta área está en 
relación a esta competencia, pois por un lado os nenos aprenden a ver, 
coñecer e respectar que é una creación artística, para logo eles poder 
realizar as súas propias a través de láminas de traballo, nas que volcarán a 
súa propia creatividade. Tamén se traballa a valoración do patrimonio 
galego, nacional e internacional a través do estudo de diferentes artistas e 
movementos artísticos 
 

• Competencia para aprender a aprender - 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. Tamén traballarase a interiorización para ir integrando a 
través da experiencia e dunha forma visible (posto que os traballos así o 
mostran) os procesos internos tanto de orde cognitivo como emocional. 
 



• Competencia en Autonomía e iniciativa persoal - 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 coa creación de obras propias que desenrolen así a súa 
capacidade creativa propia e persoal e que difira da do resto dos seus 
compañeiros, o mesmo tempo que recoñezan a través da práctica os 
elementos humanos que os une. 

 
 
 
 

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

 

UNIDADE 1:FORMA E XEOMETRÍA 
 
OBXECTIVOS  
 

• Coñecer e manexar as formas poligonais que estruturan as composicións 
plásticas. 

• Presentar os traballos con pulcritude e orden. 
• Ser capaces de construír polígonos de calquera número de lados.  
• Valorar a función estética que as construcións xeométricas desempeñaron 

nas manifestacións artísticas. 
 
1. TRAZADOS XEOMETRICOS 
 
1. Tipos de liñas 
2. Relacións de dúas rectas sobre un plano 
3. Ángulos 
4. Circunferencia 
 

     2.    FORMAS POLIGONAIS 
• Os polígonos. Clasificación dos polígonos. 
• Los triángulos. Clasificación dos triángulos. 
• Construción de triángulos. 
• Cuadriláteros. Clasificación de cuadriláteros. 
• Construción de cuadriláteros. 
• Construción de polígonos regulares. 
• Construción de polígonos estrelados. 
• Técnicas de traballo cos rotuladores. 



1.  

3. FORMAS SIMETRICAS 
1. Simetría 
2. Simetría xeométrica 
3. Simetría aparente 
4. Expresividade da simetría 

 
4. AS FORMAS 
1.  Conceptos básicos sobre as  formas 
2.  Recursos para representar forma 
3.  Expresividade das formas 
4. Relacións espaciais entre as formas 
 
 
 

 

PROCEDEMENTOS 
• Asimilación dos conceptos elementais da xeometría. 
• Práctica no manexo do instrumental propio do debuxo técnico. 
• Trazado de rectas paralelas e perpendiculares con regra e compás ou con 

persoais. 
• Realización de operacións gráficas con segmentos. 
• Realización de operacións gráficas con ángulos. 
• Realización de debuxos ou composicións que diferencien o círculo e a 

circunferencia. 
• Experimentación do uso das tintas: en trazados xeométricos e en 

composicións libres. 
• Análises detido do uso das formas xeométricas nos campos artísticos. 

 

ACTITUDES 
• Interese e esforzo por elaborar composicións con precisión e limpeza. 
• Interese por descubrir formas xeométricas na contorna cotiá. 
• Valoración das posibilidades que achegan ao campo da creación as 

formas xeométricas planas. 
• Capacidade de entender e facer uso dunha linguaxe técnica. 
• Recoñecemento da importancia do deseño na vida cotiá. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

• Utilizar correctamente os instrumentos de debuxo técnico na realización de 
trazados xeométricos. 

• Representar con limpeza, exactitude e precisión os exercicios. 
• Realizar composicións utilizando rectas paralelas e perpendiculares. 
• Realizar trazados con ángulos empregando regra e compás. 



• Realizar composicións creativas con estruturas xeométricas. 
• Recoñecer estruturas xeométricas nas formas naturais e artificiais. 
• Valoración de manter constancia no traballo e realizar o mesmo con rigor. 
• Utilizar as formas poligonais como elemento estructurador das composicións 

plásticas. 
• Representar con exactitude formas poligonais, facendo uso dos materiais 

adecuados. 
• Articular ideas con formas poligonais e representalas. 
• Adquirir o gusto pola precisión, a medida e o ritmo que achegan as formas 

poligonais nas obras de arte. 
• Experimentar libremente coas formas poligonais en creacións artísticas. 

 

CRITERIOS MÍNIMOS  DE AVALIACIÓN 
 

• Representar con exactitude formas poligonais, facendo uso dos materiais 
adecuados. 

• Experimentar libremente coas formas poligonais en creacións artísticas. 
• Presentar os traballos con claridade e limpeza. 

 
 
 

 
UNIDADE 2:ELEMENTOS BÁSICOS DA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 
 
OBXECTIVOS 

• Valorar e recoñecer a capacidade estética e expresiva dos elementos 
básicos da expresión plástica. 

• Representar composicións plásticas que expresen diversas sensacións a 
partir da organización dos elementos fundamentais. 

 

CONCEPTOS 
• Elementos básicos da linguaxe plástica: punto, liña, plano e textura. 
• La capacidade expresiva do punto. 
• Tipos de liñas, a súa capacidade expresiva. 
• Clasificación dos planos. O seu valor expresivo e descritivo. 
• Las texturas: naturais e artificiais; táctiles e visuais. 
• Los lapis de grafito. 
• Los elementos básicos da expresión plástica na arte. 

 

PROCEDEMENTOS 
• Realización de composicións a partir do punto como elemento central. 



• Produción de obras tomando a liña como motivo expresivo principal. 
• Tratamento das formas planas e das súas capacidades expresivas. 
• Obtención de texturas con diferentes materiais para comprender as súas 

calidades. 
• Experimentación cos lapis de grafito para conseguir sombreados e efectos 

de grises. 

 

ACTITUDES 
• Valoración da linguaxe visual como un importante medio expresivo de 

comunicación. 
• Emprego e coidado correctos dos materiais utilizados na elaboración das 

actividades propostas. 
• Recoñecemento e respecto cara aos traballos doutros compañeiros. 
• Actitude crítica e construtiva ante as achegas artísticas non convencionais. 
• Interese pola experimentación con diferentes técnicas e materiais de 

realización plástica. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Realizar actividades que evidencien as distintas capacidades expresivas do 
punto. 

• Identificar os diferentes tipos de liñas e comprender os seus distintos valores 
expresivos.  

• Elaborar obras utilizando os recursos expresivos das formas planas e o plano. 
• Empregar as texturas como elemento compositivo nunha obra, creando 

determinadas sensacións. 
• Utilizar os diferentes elementos da expresión plástica para elaborar 

composicións. 
 
CRITERIOS MÍNIMOS  DE AVALIACIÓN 

• Realizar actividades que evidencien as distintas capacidades expresivas do 
punto. 

• Identificar os diferentes tipos de liñas e comprender os seus distintos valores 
expresivos.  

• Utilizar os diferentes elementos da expresión plástica para elaborar 
composicións. 

 
 
 
 

UNIDADE 3:A COR 
 
OBXECTIVOS 

• Distinguir as principais calidades da cor e as súas variacións para realizar 
combinacións cromáticas determinadas. 

• DIFERENCIAR AS RELACIÓNS EXISTENTES ENTRE AS CORES PARA PODER 



APRECIAR A EXPRESIVIDADE DAS POSIBILIDADES DA LINGUAXE CROMÁTICA. 
 

CONCEPTOS 
• Colores primarios e secundarios. O círculo cromático e as cores 

complementarias. Mestura sustractiva. 
• Importancia do ton, valor e saturación para a obtención de distintos tons 

de cor. 
• La gama fría, a gama cálida e a súa subxectividade para expresar 

sensacións. Policromía e monocromía. 
• Relaciones harmónicas entre cores: harmonía de cores afíns, de cores 

complementarias e de grises. 
• Técnicas de traballo con témperas: a estampación. 
• A cor na arte. 

 

PROCEDEMENTOS 
• Análises da cor e das súas mesturas. 
• Realización de composicións utilizando as distintas calidades da cor. 
• Elaboración de exercicios a partir das gamas cromáticas. 
• Produción de obras con diferentes tipos de harmonías. 
• Obtención de degradados dunha cor mediante augadas ou por mestura 

de branco. 
• Observación da utilización da cor ao longo da historia e das súas 

capacidades expresivas. 
• Realización de obras cromáticas con diferentes grados de expresividade. 

 

ACTITUDES 
• Interese por descubrir os mecanismos perceptivos da cor. 
• Valoración crítica da utilización da cor nos campos da comunicación visual 

superando estereotipos. 
• Utilización correcta dos materiais que se empregan para aplicar a cor. 
• Coidado ao realizar cada exercicio con orde e limpeza. 
• Respeto cara ao traballo doutros compañeiros. 
• Análises crítico da utilización da cor noutras épocas e culturas. 

 
 
OBXECTIVOS 

• Distinguir as principais calidades da cor e as súas variacións para realizar 
combinacións cromáticas determinadas. 

• Diferenciar as relacións existentes entre as cores para poder apreciar a 
expresividade das posibilidades da linguaxe cromática. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Diferenciar as cores primarias dos secundarios e ordenalos correctamente 
no círculo cromático. 

• Recoñecer as diferentes calidades das cores. 



•  Elaborar composicións que creen determinadas sensacións a partir das 
gamas cromáticas. 

• Valorar a expresividade das harmonías de cores na natureza e na arte. 
• Realizar obras que utilicen a cor como elemento visual e expresivo. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS  DE AVALIACIÓN 

• Diferenciar as cores primarias dos secundarios e ordenalos correctamente 
no círculo cromático. 

• Elaborar composicións que creen determinadas sensacións a partir das 
gamas cromáticas. 

• Valorar a expresividade das harmonías de cores na natureza e na arte. 
 

 

UNIDADE 4: AS FORMAS 
 
OBXECTIVOS 

• Diferenciar as calidades e as estruturas básicas das formas e representalas 
graficamente. 

• Valorar a importancia expresiva das formas na linguaxe plástica e visual, e o 
xeito na que estas foron interpretadas polos principais estilos artísticos.  

CONCEPTOS 
• Calidades e clasificación das formas. 
• Representación das formas: silueta, contorno e dintorno. 
• Expresividade das formas pechadas e abertas. 
• Relaciones espaciais entre as formas: superposición, variación de tamaño e 

contraste. 
• Diferenzas entre realismo, figuración e abstracción. 
• Los lapis de cores. 
• Las formas na arte. 

PROCEDEMENTOS 
• Análises de distintos tipos de formas e das súas calidades. 
• Representación das formas a partir do seu contorno, o dintorno e a silueta. 
• Observación e análise das formas da súa contorna próxima, atendendo á 

súa clasificación formal e estrutural. 
• Elaboración de traballos utilizando os diferentes recursos espaciais existentes 

entre as formas. 
• Clasificación de distintas obras segundo o estilo artístico utilizado. 
• Experimentación con lapis de cores e aplicación das distintas técnicas en 

traballos sinxelos. 

 

ACTITUDES 
• Interese por observar e analizar as calidades e a estrutura dos obxectos da 



súa contorna.  
• Valoración da capacidade expresiva das formas como elemento básico 

da linguaxe visual. 
• Interese por recoñecer os diferentes recursos visuais empregados nas 

relacións espaciais entre as formas. 
• Curiosidade por recoñecer en obras concretas os diferentes estilos artísticos 

utilizados para representar as formas. 
• Actitude crítica ante as obras de arte que utilizan formas non 

convencionais. 
• Respeto e análise positiva das obras doutros compañeiros. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Realizar composicións a partir de contornos e siluetas.  
• Recoñecer en obras de arte a utilización de formas abertas e pechadas. 
• Deseñar obras mediante formas simplificadas e esquematizadas. 
• Realizar composicións con diferentes valores expresivos a partir de formas 

de distinta natureza.  
• Distinguir unha obra de arte figurativa ou realista doutra abstracta e 

recoñecer os seus valores comunicativos. 
 
CRITERIOS MÍNIMOS  DE AVALIACIÓN 

• Realizar composicións a partir de contornos e siluetas. 
• Deseñar obras mediante formas simplificadas e esquematizadas. 
• Distinguir unha obra de arte figurativa, ou realista doutra abstracta e 

recoñecer os seus valores comunicativos. 
 

UNIDADE 5:  LINGUAXE VISUAL e ESPACIO 
 
 
OBXECTIVOS 
 

• Recoñecer os elementos básicos da linguaxe visual e os códigos propios de 
cada medio de comunicación visual.  

• Diferenciar os efectos visuais utilizados para atraer a atención do receptor e 
as distintas finalidades comunicativas que posúen as imaxes. 

• Concepto espacial. Relacións cerca-lonxe entre formas planas. Cambios 
de tamaño, por superposición, contacto, separación ou transparencia. 

 
 
CONCEPTOS 

• Comunicación visual: emisor, mensaxe, receptor e medio. 
• Linguaxe visual: o código visual. Metáforas visuais. 
• Percepción visual: proximidade e semellanza. Continuidade. Destaque. 

Homoxeneidade. 
• La técnica do collage: fotomontaxe.  
• El linguaxe visual na arte. 
• Análises da figura humana tanto en repouso (estabilidade) como en 

movemento. 



• Capacidade expresiva da silueta humana. 
• Representación da figura humana no cómic. Creación de personaxes. 
• Técnicas de traballo con papel maché. 
• La representación da figura humana ao longo da historia da arte. 

 

PROCEDEMENTOS 
• Selección e análises dos elementos básicos das imaxes. 
• Realización de logotipos e metáforas visuais e dos seus correspondentes 

códigos visuais. 
• Produción de composicións con diferentes efectos visuais. 
• Análises de imaxes con distintas finalidades comunicativas. 
• Elaboración de collages  e fotomontaxes. 
• Recopilación de imaxes con mensaxes visuais de distinta índole. 

 

ACTITUDES 
• Valoración da linguaxe visual como parte fundamental da comunicación 

humana. 
• Interese por descubrir a finalidade das diferentes mensaxes visuais 

procedentes dos distintos campos da comunicación visual. 
• Actitude crítica ante as mensaxes de carácter exhortativo. 
• Utilización e coidado correctos dos materiais utilizados para a realización de 

mensaxes visuais. 
• Avaliación crítica das novas canles de comunicación baseados nas novas 

tecnoloxías. 
• Recoñecemento e respecto cara aos traballos doutros compañeiros.  

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

• Identificar imaxes procedentes de distintos campos da comunicación 
visual. 

• Recoñecer os códigos básicos das diferentes linguaxes visuais.  
• Empregar recursos gráficos visuais para expresar sensacións ou emocións.  
• Realizar composicións con diferentes efectos visuais.  
• Recoñecer as diferentes finalidades das mensaxes visuais. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS  DE AVALIACIÓN 
 

• Identificar imaxes procedentes de distintos campos da comunicación 
visual. 

• Recoñecer os códigos básicos das diferentes linguaxes visuais.  
• Realizar composicións con diferentes efectos visuais.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
1ª Avaluación -  comezo de curso – Nadal. ( aprox. 12,5 semanas) 
 
FORMA E XEOMETRÍA 

1. Os elementos da composición: punto liña e plano. 

2. Trazados xeométricos 

3. Formas poligonais 

4. Formas simétricas 
 
 

2ª Avaluación – 09 xaneiro – semana santa. (aprox. 9 semanas) 
 

ELEMENTOS BÁSICOS DA EXPRESIÓN PLÁSTICA E A COR 

5. Linguaxe visual 

6. Elementos básicos da expresión plástica 

7. A cor. 

8. texturas. 

 

 

 
3ª Avaluación -  Marzo –  Xuño . (aprox. 10 semanas ) 
 
LINGUAXE VISUAL E ESPACIO  

9. A forma no espazo. 

10. A figura humana 

11.  A paisaxe. 

 

 

MATERIAL UTILIZADO por o alumno:  
 
Unha pequena biblioteca que medra ano a ano e que conta con unha pequena 
colección de libros dos movementos artísticos así como de biografías de autores, 



cómics, ensaio, revistas e que o alumno recollerá de cando en vez para ampliar 
información, ou atopar na lectura un momento de recollemento e 
entretenemento. 
De este xeito traballo o PLAN LECTOR  
 
LIBRO DE TEXTO “EDUCACION PLÁSTICA E VISUAL” – EDITORIAL TEIDE. Dispoñible 
dentro da aula. 
Ademais deberán dispoñer tanto para o bloque de xeometria como o de 
plástica: 

− Portaminas 0.5 
− Xogo de escuadra e cartabón sen rebaixe e sen numerar  marca SAFTA ou 

DELTA. 
− Goma branda, sacapuntas, e folios de gramaxe de 90. 
− unha carpeta onde gardalo todo (aconsello plástico transparente). 
− Os tres cores primarios e mais o branco de PELIKAN ou similar. 
−  Tres pinceis dos nº 4, 8,12 aprox. 
− Dous trapos de algodón, e un plástico cubre-mesa. 
− Unha caixa de ceras MANLEY ou similar de 15. 
− Unha caixa de cartón para gardar todo o material 

Atendendo as necesidades tecnolóxicas da área, e de acordo o fomento das chamadas TIC, Na 
aula se contará co apoio do ordenador, conectado ó quipo de música e o canón de video. 

De este xeito se pode facer consultas de calquera actualidade na rede, ó mesmo tempo que se 
dispón dunha boa instación de imaxen e son para visualizar curtametraxes, ou documentales. 

 

 

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 AVALUACIÓN 
 
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 – 20% 
- Exames dos temas dados na avaliación e cos contidos que se dan na clase – 

40% 
- Observación do alumno (actitude na clase, traballo diario, coidado do 

material…) – 40% 
 

- 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. 
 

 
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. 



 
 TEMAS TRANSVERSALES 
 
Partimos do convencemento de que os temas transversais deben impregnar a 
actividade docente e estar presentes no aula de forma permanente, xa que se 
refiren a necesidades fundamentais do   
ser humán, como individuo ceibe por un lado , e o mesmo tempo participativo da 
sociedade na que se desenrola, e responsable para cos seus actos.   
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 ou imaxes, 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 a través dos chamados minutos de 
“relaxación”ou “centramento”.  
· 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. 
 Aprender a descubrir dentro do masculino, o feminino, e dentro do feminino o 
masculino, para recoñecer o polar e ir integrando na medida do posible. 
Aprender a ver no outro-a o que aporta en positivo. 
 · 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. 
  
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
· Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión 
dos principais problemas ambientais.  
Integrar con aplicación práctica o principio de recliclaxe para o 
desenvolvemento da materia.  
· Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio ambiente 
global.  
· Desenvolver capacidades e técnicas para relacionarse co medio sen contribuír 
ao seu deterioro, así como hábitos individuais de protección do medio.  
 
 
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. 

 

 

 

RECUPERACION DE PENDENTES (en segundo) dos contidos de primeiro 
 
•Realizaranse diversos traballos prácticos relacionados coas unidades didácticas, 
en relación cos obxectivos principais e fundamentais correspondentes ao curso 
no de primeiro 
•. 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  
 

 


