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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

1.1. MEMBROS DO DEPARTAMENTO. 

 

No curso 2020-2021, o Departamento de Artes Plásticas está integrado por: 

 

María Amparo Arredondo Viqueira, profesora de Ensino Secundario e Xefa do 

Departamento. 

 

Sonia Lamas Mosquera 

 

1.2. MATERIAS IMPARTIDAS. 

 

O Departamento de Artes Plásticas é responsable das materias de Educación Plástica e Visual, Debuxo 

Artístico I e Debuxo técnico I nos cursos 1º, 3º, 4º de E.S.O. e 1º de Bacharelato. 
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2. MARCO LEGAL. 
 

 

2.1. LEXISLACIÓN APLICABLE. 

 

A presente Programación Didáctica réxese polas seguintes normas:  

 

O Real Decreto 881/2012, do 1 de xuño, de modificación da disposición adicional primeira do Real Decreto 

1146/2011, de 29 de xullo, sobre o calendario de implantación do réxime de Ensinanza Secundaria 

Obrigatoria (BOE 02-06-2012). O mencionado RD 1146/2011 implicaba unha modificación do Real 

Decreto 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecían as ensinanzas mínimas correspondentes 

á Educación Secundaria Obrigatoria (BOE 05-01-2007) 

 

O Real Decreto 1190/2012, do 3 de agosto, polo que se modifican o Real Decreto 1513/2006, do 7 de 

decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas de Educación Primaria, e o Real Decreto 

1631/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á 

Educación Secundaria Obrigatoria (BOE 04-08-2012) 

 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (BOE 10-12-2013) 

 

O Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE 93-01-2015). Corrección de erros (BOE, 01-05-2015) 

 

A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 

contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria e o bacharelato (BOE 

29-01-2015) 

 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria 

e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29-06-2015) 

 

A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de Educación Secundaria Obrigatoria e 

Bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 21-07-2015) 

 

A Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-16 para a implantación do currículo da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG 29-07-2015) 
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2.2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. 

 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria 

e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, define unha serie de conceptos a ter en conta na 

práctica docente:  

 

a) Currículo. Regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para 

cada unha das ensinanzas e etapas educativas. O currículo está integrado polos obxectivos, as 

competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares e os resultados de aprendizaxe 

avaliables, e pola metodoloxía didáctica.  

 

b) Obxectivos. Referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionadamente planificadas 

para tal fin. 

 

c) Competencias. Capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza 

e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos. Para os efectos do Decreto, as competencias clave do currículo serán:  

  

 - 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 expresión culturais (CCEC) 

 

d) Contidos. Conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro 

dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos 

ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das 

ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en que participe o alumnado. 

 

e) Criterios de avaliación. Referente específico para avaliar o aprendizaxe do alumnado. Describen 

aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias, e responden ao que se quere conseguir en cada disciplina. 

 

f) Estándares de aprendizaxe avaliables. Especificacións dos criterios de avaliación que permiten 

definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e 

saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 

rendemento ou logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 

g) Metodoloxía didáctica. Conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e 

planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

3.EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 
 

3. CONTRIBUCIÓN DA EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL NO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE DA E.S.O. 

 

A E. P. V. ten como obxectivo principal que o alumnado aprenda a ver, interpretar e elaborar mensaxes 

visuales, non só a partir da información recibida na aula, senón tamén de todo aquilo que lle rodea na 

súa vida cotiá: saber ver e saber facer como camiño para desenvolver un pensamento crítico. 

Esta materia supón un importante factor na formación integral do alumno no Instituto. Permítelle 

desenvolver a súa creatividade, ter iniciativas propias, expresarse mediante os códigos artísticos e 

técnicos, ter conciencia da individualidade e do traballo colectivo; supón ademais coñecer e identificar e 

polo tanto respectar o seu entorno artístico e cultural. 

O obxectivo do Departamento é que os alumnos e alumnas adquiran as destrezas e habilidades necesarias 

para alcanzar os obxectivos propios desta materia, que se definen nas seguintes competencias básicas:  

 

 

3.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).  

 

Preténdese incrementar esta competencia a través do estudo dos distintos tipos de linguaxes (verbal, 

xestual, musical, plástica...). Os contidos centraranse nesta última linguaxe, cun poder de transmisión 

indiscutible que non coñece barreiras idiomáticas e independente da situación xeográfica, grupo social e 

cultural.  

 

Esta competencia desenvolverase cando o/a alumno/a describa o proceso de traballo, cando argumente 

as solucións dadas, ou cando realice valoracións dunha obra artística. Verbalizar os conceptos aprendidos, 

manexar o vocabulario propio da materia, formular preguntas acerca das técnicas e os recursos a 

empregar, ler textos e imaxes... posibilitará que o alumnado adquira unha mellor comprensión dos 

diferentes códigos artísticos. É unha competencia desenvolvida nas linguaxes visuais mediante o uso de 

pictogramas, logotipos, anagramas, marcas, etc. 

 

3.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT). 

 

Unha das finalidades da Educación Plástica e Visual é que o alumnado se desnvolva con comodidade a 

través da linguaxe simbólica, así como afondar no coñecemento de aspectos espaciais da realidade, por 

medio da xeometría plana, a perspectiva e a representación obxectiva das formas. Estas capacidades 

deben contribuír a que os/as alumnos/as aborden o proceso creativo coa utilización das proporcións, 

dimensións, relacións e equilibrio das formas de xeito adecuado, para comprender o mecanismo de 

creación dunha obra artística.  

 

A E.P.V. incide no uso de procedementos relacionados co método científico como a observación, a 

experimentación, o descubrimento, a reflexión e a análise posterior. Introduce tamén valores de 

sustentabilidade e reciclaxe mediante o emprego de materiais para a creación de obras plásticas. Reforza 

no alumnado a comprensión da realidade formal do contorno que o rodea, incidindo no coñecemento e 

respecto pola natureza e reforzando a capacidade de interpretar o mundo físico mediante representacións 

bidimensionais do contorno. 

 

3.3. COMPETENCIA DIXITAL (CD). 

 

O uso de recursos tecnolóxicos específicos é, na sociedade actual, o método básico e xeneralizado na 

creación e difusión das imaxes. Por elo establécese como obxectivo propio da materia a aprendizaxe das 

novas técnicas para a interpretación da información, en especial a transformación de linguaxes non 

verbais (gráfico, audiovisual, etc.) e no manexo dos recursos técnicos adecuados para comunicalos a 

públicos diversos por medio de soportes e formatos diferentes. 

 

3.4. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC). 

 

A E.P.V. supón un bo medio para desenvolver e mellorar a competencia social e cidadá. Na medida en 

que a creación artística supón un traballo en equipo, promoveranse actitudes de respecto, tolerancia, 
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cooperación e flexibilidade, contribuíndo á adquisición de habilidades sociais. Así mesmo, o traballo con 

ferramentas propias da linguaxe visual, inducindo ao pensamento creativo e á expresión de emocións, 

vivencias e ideas, proporcionará experiencias directamente vinculadas coa diversidade de respostas ante 

un mesmo estímulo e a aceptación das diferenzas.  

 

3.5. CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAIS (CCEC).  

 

Como competencia propia da Educación Plástica e Visual, nesta etapa ponse énfase en ampliar o 

coñecemento dos distintos códigos artísticos e na utilización das técnicas e recursos que lle son propios. 

O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e a partir do coñecemento da linguaxe visual, a 

apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas. Por outra parte, experimenta e investiga 

con diversidade de técnicas plásticas e visuais e adquire a capacidade de expresarse a través das imaxes.  

 

Supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente distintas manifestacións artísticas e culturais, 

utilizalas como fonte de enriquecemento e disfrute e consideralas como parte do patrimonio cultural en 

xeral, e do galego en particular, e implica fomentar a expresión gráfica, aplicando o uso correcto das 

técnicas artísticas, desenvolvendo a cultura visual e a creatividade.  

 

Do mesmo xeito, preténdese facilitar ao alumnado información acerca das tendencias artística actuais, 

achegando coñecementos sobre os distintos períodos culturais e artísticos desde cada unha das distintas 

manifestacións (arquitectura, escultura, pintura, etc.). Mediante a análise dalgunhas obras relevantes da 

arte contemporáneo, o alumnado poderá reforzar o poder comunicativo e expresivo da linguaxe visual. 

Para elo será necesario coñecer o vocabulario específico e utilizar as ferramentas e soportes coas que 

poder transmitir adecuadamente as ideas. De igual forma, preténdese a realización de traballos dirixidos 

na educación da comunicación visual, fomentando a realización de actividades sobre visualización, a partir 

de proxectos baseados en procesos creativos, por medio da descrición e a narración do contorno que o 

rodea. 

 

3.6. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA). 

 

Contribúese a esta competencia na medida en que se favorece a reflexión sobre os procesos na 

experimentación creativa, xa que implica a toma conciencia das propias capacidades e recursos e tamén 

a aceptación dos propios erros como instrumento de mellora.  

 

3.7. SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE).  

 

Calquera proceso de creación supón converter unha idea nunha obra, a tal efecto traballaranse estratexias 

de planificación, previsión de recursos, anticipación e avaliación de resultados. En definitiva, trátase de 

situar ao alumnado ante un proceso que o obriga a tomar decisións de xeito autónomo. Todo este proceso, 

xunto co desenvolvemento do espírito creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica 

fomentan a iniciativa e a autonomía persoal. 

 

 

 

 

4. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  
 

A Educación Secundaria Obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os 

elementos básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e 

tecnolóxico: desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo, preparalos para a súa 

incorporación a estudos superiores e para a súa inserción laboral, e formalos para o exercicio dos seus 

dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás.  

 

Contribuirá a Educación Secundaria Obrigatoria a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e oportunidades entre 
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mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática.  

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles, 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.  

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

 

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

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 

súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, artístico e histórico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

o exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión da riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 
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5. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 

 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria 

e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, non especifica obxectivos específicos para cada 

unha das áreas e materias que o compoñen, senón que propón unha serie de contidos agrupados en 

bloques temáticos, aludindo en cada un deles aos obxectivos xerais da E.S.O. que pretende cubrir.  

 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na Educación Primaria 

na área de Educación Artística. A parte destinada a Educación Plástica xa anticipaba os mesmos bloques 

dos que parte a materia en E.S.O., baixo as denominacións de "Educación Audiovisual", "Debuxo Técnico" 

e "Expresión Artística". Nos tres primeiros cursos da E.S.O. esta materia estrutúrase en tres bloques: 

"Expresión Plástica", "Comunicación Audiovisual" e "Debuxo "Técnico". En cuarto curso de E.S.O. os 

bloques en que se estrutura a materia son: "Expresión Plástica", "Debuxo Técnico", "Fundamentos do 

deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia". 

 

O bloque de "Expresión Plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso 

de creación. Inténtase darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando 

a planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios coma colectivos. 

Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes 

que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación 

aplicadas á imaxe. 

 

No bloque titulado "Debuxo Técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas 

xeométricas e sistemas de representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e 

á realización de deseños.  

 

Ao fin, no cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos, incorpórase 

o bloque de "Fundamentos do deseño", que vai permitir o coñecemento dos fundamentos do deseño nas 

súas diferentes áreas, desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os coñecementos adquiridos no 

resto de bloques. 
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6. CONTIDOS 1º E.S.O. 

 

No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria 

Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas disposicións da Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, organízase a E.S.O. en dous 

ciclos: o primeiro abrangue os cursos 1º, 2º e 3º, mentres que o segundo ciclo redúcese ao 4º curso.  

 

Polo que respecta á Educación Plástica e Visual, o citado Decreto organiza os contidos para o primeiro 

ciclo en tres bloques, que para primeiro curso se concretan nos seguintes contidos: 

 

Bloque 1. Expresión plástica. 

- Elementos configurativos da imaxe. Punto, liña e plano. 

- Aprecio do uso que os/as artistas fan do punto, liña e plano para aplicalo ás propias composicións. 

- O punto como elemento máis sinxelo na comunicación visual. 

- Posibilidades gráficas e expresivas da liña en relación ao seu trazado, grosor ou velocidade. 

- Calidades do plano como elemento compositivo e como construtor do volume. 

- Elementos de expresión plástica: a liña, a textura e a cor. 

- A composición. Elementos de composición. 

- O ritmo na composición. 

- A cor como fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e mestura substractiva. 

- O círculo cromático. Cores complementarias. 

- Texturas naturais e artificiais. Capacidade expresiva das texturas. 

- Materiais e técnicas de debuxo e pintura. As técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

- A imaxe e a comunicación visual. Iconicidade. Graos de iconicidade. Imaxe figurativa, imaxe 

abstracta. 

- A comunicación visual. Símbolos e iconas. 

- O cómic. O cómic como medio de expresión. A linguaxe do cómic. 

- A comunicación visual. Características e elementos que interveñen nela. 

- Funcións das mensaxes na comunicación visual e audiovisual. 

 

Bloque 3. Debuxo Técnico. 

- Elementos xeométricos fundamentais. O punto, liñas e direccións. Posicións relativas entre rectas: 

paralelas, cortantes e perpendiculares. 

- Manexo da escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas, perpendiculares e rectas a 45º. 

- Circunferencia e círculo. A circunferencia como lugar xeométrico básico no plano. 

- Manexo do compás. División da circunferencia en dúas, catro, seis e oito partes iguais, usando o 

compás. Realización de motivos decorativos co manexo do compás. 

- Ángulos. Clasificación de ángulos e posicións relativas. 

- Trazado de ángulos con escuadra e cartabón. 

- Realizar operacións con ángulos. Medidas angulares.Transporte de medidas angulares. 

- Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como lugar xeométrico básico no plano. 

- Concepto de medida. Operacións con segmentos coa axuda da regra ou utilizando o compás. 

- Mediatriz dun segmento. A mediatriz como lugar xeométrico básico no plano. 

- Teorema de Thales. Aplicacións do teorema de Thales pàra dividir un segmento en partes iguais e 

para a escala dun polígono. 

- Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

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

fundamental dos triángulos. 

- Construción de triángulos. 

- Liñas e puntos notables dos triángulos. Alturas, medianas, bisectrices e mediatrices dos triángulos. 

- O triángulo rectángulo. Características e construción de triángulos rectángulos. 

- Cuadriláteros. Clasificación e propiedades dos cuadriláteros. 

- Construción e cuadriláteros. 

- Os polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. 
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- Construción de polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. 

 

 

Na planificación global da Educación Plástica e Visual na Educación Secundaria Obrigatoria, o primeiro 

curso supón unha introdución do alumnado na utilización correcta e instrumental da linguaxe plástico-

visual. Preténdese un achegamento á linguaxe gráfico-plástica cun tratamento dos contidos claramente 

motivador co fin de que os/as alumnos/as vaian adquirindo destrezas e habilidades no uso dos distintos 

medios expresivos. 

 

Na etapa da E.S.O., os alumnos e alumnas son capaces e precisan de análises máis particulares, así como 

dunha maior especialización nas técnicas e habilidades dos distintos ámbitos do coñecemento (isto 

xustifica que nesta etapa a Educación Plástica e Visual se organice como unha área independente). Fronte 

ó enfoque puramente manipulativo ó que o alumnado está habituado ata agora (nivel de “traballos 

manuais”), pretendemos que comprenda o funcionamento dos elementos da linguaxe visual e que a partir 

dese coñecemento, xunto coa práctica dunha serie de técnicas gráficas, desenvolva a súa creatividade na 

a produción de obras plásticas. 

 

Fixaremos como obxectivo xeral da Educación Plástica e Visual no primeiro curso da Educación Secundaria 

Obrigatoria o coñecemento dos fundamentos de linguaxe plástico-visual (punto, liña, plano, volume), que 

en conxunto constitúen as formas, xunto cos condicionantes que as definen e modifican (luz, textura, cor) 

e a maneira en que se combinan (composición) de cara á elaboración de imaxes visuais.  

 

Para alcanzar este obxectivo, os contidos a desenvolver establécense nas seguintes unidades didácticas, 

coa asignación temporal por trimestres, tendo en conta que esta temporalización, obviamente, pode variar 

ao longo do curso en función da evolución de cada grupo de alumnos/as: 
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1º TRIMESTRE 

U.D. 1. O PUNTO 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer as características do punto como elemento da expresión e comunicación visual. 

- Comprender as posibilidades do punto na expresión plástica e visual: construtivas, 

estéticas, compositivas, técnicas, etc. 

- Descubrir a presenza do punto en diferentes tipos de imaxes e medios de comunicación 

visual. 

- Apreciar a capacidade de abstracción e de síntese do punto. 

- Experimentar a creación de imaxes con este elemento plástico e visual e con distintas 

finalidades. 

CONCEPTOS: 

- Calidades ou características espaciais que definen o punto. 

- Funcións e posibilidades do punto na construción e composición visual. 

- O punto nas artes plásticas e visuais. 

- O punto nos actuais medios e técnicas de comunicación visual (tira deseñada, prensa, 

televisión, publicidade, fotocopiadora, etc.). 

- O punto ó servizo da información precisa, obxectiva e técnica. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación de diversas imaxes para determinar en cales delas o punto é o elemento 

visual decisivo ou maioritariamente empregado na súa elaboración. 

- Construír e elaborar imaxes utilizando exclusivamente o punto.  

- Aplicación do punto na síntese visual, na simplificación de formas. 

- O punto como marcador ou indicador de situacións no espazo real e no espazo gráfico-

plástico. 

- Identificación de imaxes definidas por puntos (o “grao” da fotografía, imaxes do 

xornalismo, puntillismo...) 

- Traballar con diversas técnicas que permiten xerar puntos e desenvolver destrezas con 

diferentes instrumentos. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Comprensión do punto como definidor dunha posición no espazo. 

- Capacidade construtora do punto para definir imaxes.  

- identificación de imaxes a partir de puntos e definición de gammas de grises nas 

fotografías do xornal. 

- O punto como elemento básico no debuxo lineal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Identificar os elementos configuradores da imaxe. 

- Experimentar coas variacións formais do punto. 

- Expresar emocións utilizando puntos como elementos configurativos e recursos gráficos. 

- Comprender e empregar os conceptos espaciais: o punto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica e valora a importancia do punto, analizando de xeito oral e escrito imaxes e 

producións gráfico-plásticas pripias e alleas. 

- Analiza os ritmos mediante a observación de elementos orgánicos, na paisaxe, nos 

obxecto e en composicións artísticas, empregándoos como inspiración en creacións 

gráfico-plásticas. 

- Experimenta co punto co concepto de ritmo, aplicándoo de forma libre e espontánea. 

- Experimenta co valor expresivo do 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. 

- Experimenta co punto como elemento generador de volumen. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSIEE - CAA - CCEC   
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U.D. 2. A LIÑA 

OBXECTIVOS: 

- Tomar conciencia da presenza da liña en diversas situacións e lugares do noso 

contorno inmediato, así como a súa utilización en distintos tipos de imaxes e medios 

de expresión e comunicación visual. 

- Descubrir algúns tipos de liñas e algunhas das súas funcións máis importantes na 

expresión plástica e visual. 

- Coñecer a gran versatilidade da liña, podendo ser tanto un elemento ideal para 

realizar unha descrición precisa e técnica como ó servizo dunha expresión máis libre 

e creativa. 

- Iniciación ós trazados xeométricos. 

- Apreciar os diferentes significados da liña segundo as súas características de forma e 

dirección. 

- Explorar as posibilidades da liña en expresións persoais. 

CONCEPTOS: 

- Concepto e características da liña. 

- Funcións da liña na expresión plástica e visual. Dirección e sentido. 

- A liña no debuxo xeométrico e técnico. Trazados xeométricos máis básicos. Posicións 

relativas entre rectas: paralelas, cortantes e perpendiculares. 

- Concepto de medida: segmentos. Operacións con segmentos. Mediatriz dun 

segmento. Teorema de Thales. 

- A circunferencia como lugar xeométrico básico no plano. 

- Ángulos. Clasificación de ángulos e posicións relativas. Bisectriz dun ángulo.  

- A liña na expresión artística. Significado e expresividade da liña. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación do contorno para descubrir a presenza e a utilidade da liña como 

elemento da comunicación visual. 

- Analizar imaxes buscando diferentes tipos de liñas e empregadas con distintas 

finalidades. 

- Traballar cos instrumentos, técnicas e materiais que require o uso e manipulación da 

liña. Manexo da escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas, perpendiculares 

e rectas a 45º. 

- Operacións con segmentos usando a regra e o compás.  

- Aplicacións do teorema de Thales para dividir un segmento en partes iguais. 

- Trazado de ángulos con escuadra e cartabón. Operacións con ángulos. Medidas 

angulares. Transporte de medidas angulares. 

- Manexo do compás. División da circunferencia en dúas, catro, seis ou oito partes 

iguais usando o compás. 

- Realizar imaxes representando e expresando con liñas significados diversos. 

- Estudio comparativo de imaxes para detectar as posibilidades expresivas e 

comunicativas da liña. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Capacidade expresiva da liña segundo a súa disposición (estabilidade, tensión, 

equilibrio...) 

- Funcións das liñas segundo o seu trazado (símbolos, contornos, tramas, 

movemento...) 

- Conceptos xeométricos básicos: recta, semirrecta, segmento. 

- Trazado da mediatriz dun segmento. 

- Concepto e tipos de ángulos. 

- Trazado da bisectriz dun ángulo. 

- Manexo correcto das escuadras. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Identificar os elementos configuradores da imaxe. 

- Experimentar coas variacións formais da liña. 

- Expresar emocións utilizando liñas como elementos configurativos e recursos gráficos. 

- Comprender e empregar os conceptos espaciais: a liña. 

- Construír distintos tipos de rectas, usando a escuadra e o cartabón. 

- Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e arco. Utilizar o compás, 

realizando exercicios variados para familiarizarse con este instrumento. 

- Diferenciar entre recta e segmento, tomando medidas de segmentos coa regra e co 

compás. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e escuadras. 

- Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de ángulos agudos, 

rectos e obtusos. Estudar a suma e recta de ángulos e a forma de medilos. Construción 

da bisectriz. 

- Estudar as aplicacións do teorema de Thales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica e valora a importancia da liña, analizando de xeito oral e escrito imaxes e 

producións gráfico-plásticas propias e alleas. 

- Analiza os ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos, na paisaxe, 

nos obxecto e en composicións artísticas, empregándoos como inspiración en 

creacións gráfico-plásticas. 

- Experimenta ca liña co concepto de ritmo, aplicándoo de forma libre e espontánea. 

- Experimenta co valor expresivo da liña 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. 

- Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra recta dada, que pasen 

por puntos definidos, utilizando a escuadra e o cartabón con precisión. 

- Traza a mediatriz dun segmento usando compás, escuadra e cartabón. Divide un 

segmento en partes iguais aplicando o teorema de Thales.  

- Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa o hexágono  

regular e o triángulo equilátero que resulta. Constrúe unha circunferencia lobulada de 

seis elementos, utilizando o compás. 

- Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. Suma ou 

resta ángulos positivos ou negativos con escuadras e compás. Constrúe a bisectriz 

dun ángulo calquera con escuadras e compás.  

COMPETENCIAS CLAVE: CSIEE - CAA - CCEC - CCMT - CD 

 

U.D. 3. A TEXTURA 

OBXECTIVOS: 

- Apreciar as texturas no contorno e nas imaxes como un elemento da expresión visual. 

- Apreciar a riqueza e variedade de texturas e coñecer as súas distintas clases. 

- Coñecer como se forman as texturas. 

- Percibir as posibilidades expresivas e estéticas da textura. 

- Crear un ficheiro para que o alumnado dispoña dun banco de datos sobre texturas 

reais e imaxes de texturas. 

- Experimentar con texturas e materiais diversos. Observar o suxestivas que son as 

formas xeradas coas texturas casuais. 

CONCEPTOS: 

- A percepción sensorial das texturas. Percepción visual, percepción táctil. 

- Clasificación ou tipos de texturas. Texturas de orixe natural e artificial. 

- Xeración gráfica de texturas. O fregado. 

- A expresividade das texturas na arte. 

- A textura como elemento de transformación e creación visual. 

- A mancha-textura como elemento configurador de formas.  

- Materiais e técnicas: colaxe, estorcido, témperas, rotuladores, ceras, técnica mixta, 

estampación... 

PROCEDEMENTOS: 

- Experimentar a percepción das texturas a través da vista e do tacto. Observación dos 

diferentes aspectos superficiais -táctiles ou visuais- de determinados materiais.  
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- Observar a presenza das texturas en todo o que vemos e utilizamos habitualmente e 

en diversos tipos de imaxes: pintura, gravado, fotografía, publicidade, etc. 

- Analizar imaxes para descubrir como están formadas as texturas. 

- Representar diferentes texturas con distintas técnicas, materiais e instrumentos. 

- Modificación e creación de texturas. 

- Observación dos cambios que se producen nas texturas co paso do tempo e a acción 

dos axentes naturais. 

- Aproveitamento das texturas casuais para a elaboración de obras plásticas. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Distinción entre textura visual e táctil, e entre texturas naturais e artificiais. 

- Destreza nas distintas técnicas para obter texturas (fregado, estampado, raiado...). 

- Habilidade na fabricación de texturas táctiles. 

- Recoñecemento de texturas en representacións plásticas. 

- Coñecemento da textura gráfica e a súa capacidade artística. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Transcribe texturas táctiles e textura visuais mediante as técnicas de frottage, 

utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas.  

- Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas. A colaxe, 

o frotrtage, o estampado. 

- Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos gráficos: 

liñas, puntos, texturas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Transcribe texturas táctiles e textura visuais mediante as técnicas de frottage, 

utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas.  

- Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas 

visuais e táctiles para crear composicións, colaxes matéricos e figuras tridimensionais. 

- Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compoñéndoas con fins 

decorativos, ilustrativos ou comunicativos.  

- Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co 

medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas.  

- Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecta orde e estado, e 

achegándoo a aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC - CAA - CCEC   

COMPETENCIAS CLAVE: CSIEE - CAA - CCEC   

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

U.D. 4. A COR 

OBXECTIVOS: 

- Entender a natureza física da cor, así como a súa percepción ou construción mental. 

- Apreciar a cor como elemento presente na natureza, no noso contorno máis inmediato, 

en distintos tipos de manifestacións visuais, nos medios de comunicación, etc.  

- Comprender a dobre natureza da cor, como luz e como pigmento ou materia coloreada. 

- Descubrir os resultados da síntese subtractiva, é dicir, como poden obterse as cores 

secundarias por mestura das cores primarias entre si, e ordenar, ó mesmo tempo, as 

cores primarias e secundarias para formar o círculo cromático. 

- Coñecer as tres calidades que nos permiten diferenciar as distintas cores: matiz, ton 

e saturación. 

- Comprensión do efecto do contraste da cor. Diferenciar entre cores contrarias e cores 

complementarias. Descubrir que nos contrastes complementarios estas cores avívanse 

máis cando están xuntas que cando están ó lado de calquera outra cor. 

- Realizar gamas de cor para espertar nos alumnos e alumnas a sensibilidade polas 

harmonías da cor e que manifesten a sensación que lles producen ó contemplalas. 

- Iniciarse na mestura sistemática da cor. Apreciar como se obteñen as cores apagadas 

ou grises mesturando as tres cores primarias en distintas proporcións. 

CONCEPTOS: 
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- Luz e cor. A percepción da cor. A cor como fenómeno físico e visual. Mesturas aditivas 

e subtractivas. 

- Materia e cor. Criterios básicos da cor no emprego dos pigmentos. Cores primarias e 

secundarias. Cores contrarias e complementarias. 

- Obtención de mesturas subtractivas. O círculo cromático. Cores primarias, secundarias 

e complementarias. 

- A cor na natureza. Gamas. 

- Aspectos cambiantes da cor segundo a súa combinación. 

- Matices e valores da cor. Obtención de matices por mesturas en distintas proporcións 

das tres cores primarias. Tonalidade e saturación da cor. Harmonía e contraste. 

- Significado da cor. Significado expresivo (sensación térmica, dinámica, emotiva...). 

Significado simbólico. 

- Procedementos pictóricos. Témperas, lapis de cor, rotuladores. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación da cor na natureza, nos obxectos do contorno, en diferentes contextos e 

manifestacións visuais. Experimentar para comprender a natureza da cor como luz e 

como materia. 

- Buscar e realizar imaxes con distintas clases de cores, interaccións e relacións de 

harmonía e contraste. 

- Investigación experimental na obtención de cores secundarias nas mesturas 

subtractivas. 

- Experimentación do comportamento da cor ó combinarse con outras cores (variacións 

na percepción), e percibir os seus aspectos estéticos. 

- Observación da pantalla do televisor mediante elementos ópticos para comprobar a 

existencia das tres luces primarias. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Distinción e coñecemento das cores primarias e secundarias e as súas cores 

complementarias. 

- Distinción entre cor-luz e cor-pigmento. 

- Distinción entre harmonía e contraste. 

- Significados emotivos e culturais da cor. Sensacións térmicas e dinámicas. 

- Habilidade para a obtención de mesturas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Comprender as cores primarias segundo que sexan cores-luz ou cores-pigmento; 

entender as súas mesturas (aditiva e substractiva). 

- Experimentar coas cores primarias e secundarias.  

- Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmidas e mixtas. A témpera, o lapis de grafito e de cor. 

- Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos gráficos: 

liñas, puntos, cores,  claroscuros...) 

- Comprender a organización do círculo cromático segundo as mesturas de cores 

primarias. 

- Diferenciar harmonía e contraste. 

- Asimilar os significados emotivos e culturais das cores, coas sensacións térmicas e 

dinámicas que implican. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Experimenta coas cores primarias e secundarias estudando a síntese aditiva e 

substractiva e as cores complementarias. 

- Utiliza con propiedade as técnico gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 

- Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas e 

abstractas  madiante a aplicación do lapis de forma continua en superficies 

homoxéneas ou degradadas. 

- Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 

esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampacións...) valorando as 

posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 

cromáticas. 

- Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecta orde e estado, e 

achegándoo a aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC - CCL - CCEC  
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PROCEDEMENTOS: 

- Observación da realidade inmediata e de diversas obras visuais para descubrir a 

presenza deste elemento visual. 

- Construción de triángulos. Características e construción dos triángulos rectángulos. 

- Construción de cuadriláteros. 

- Construción de polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. 

- Construcción de polígonos estrellados. 

- Desenvolver composicións persoais e libres usando como base as construcións e 

trazados xeométricos. 

- O plano como elemento de simplificación e síntese visual.  

- Traballar cos instrumentos, técnicas e materiais que require o uso e manipulación do 

plano. 

- Estudio comparativo de imaxes para detectar as posibilidades expresivas e 

comunicativas do plano. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Concepto de triángulo. Construción dos triángulos básicos. 

- Concepto de cuadriláteros. Propiedades en relación coas súas diagonais.  

- Concepto de polígono. Métodos particulares para a obtención dos polígonos máis 

básicos (cadrado, pentágono, hexágono, octógono) a partir da circunferencia 

circunscrita. 

- Método xeral para dividir unha circunferencia en calquera número de partes iguais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Identificar os elementos configuradores da imaxe. 

- Experimentar coas variacións formais do plano. 

- Expresar emocións utilizando planos como elementos configurativos e recursos 

gráficos. 

- Comprender e empregar os conceptos espaciais: o plano. 

- Coñecer lugares xeométricos e definilos. 

- Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus lados e ángulos. 

Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos. Coñecer as propiedades 

xeométricas e matemáticas dos triángulos rectángulos, aplicándoas con propiedade á 

súa construción. 

- Coñecer os diferentes tipos de cuadriláteros. Executar as construcións máis habituais 

de paralelogramos. 

- Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os 

irregulares. Estudar a construción de polígonos regulares inscritos na circunferencia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica e valora a importancia do plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e 

producións gráfico-plásticas propias e alleas. 

- Experimenta co plano co concepto de ritmo, aplicándoo de forma libre e espontánea. 

U.D. 5. O PLANO 

OBXECTIVOS: 

- Adquirir a noción de plano como elemento da linguaxe visual. 

- Recoñecer diferentes usos e posibilidades expresivas do plano. 

- Coñecer algúns sistemas de construción de figuras xeométricas planas. 

- Apreciar e explorar as posibilidades expresivas e estéticas das construcións e trazados 

xeométricos. 

- Comprensión do debuxo proxectivo e a súa utilidade na desenvolvemento e 

construción de obxectos. 

- Adquirir destreza e precisión no manexo dos instrumentos e materiais de debuxo. 

CONCEPTOS: 

- Concepto de planitude ou bidimensionalidade. 

- O plano no debuxo técnico. Lugares xeométricos fundamentais. 

- Triángulos. Clasificación en función dos seus lados e dos seus ángulos. Liñas e puntos 

notables: alturas, medianas, bisectrices e mediatrices.  

- Cuadriláteros. Clasificación e propiedades, segundo as medidas de lados, ángulos e 

diagonais. 

- Polígonos regulares, irregulares y estrellados. Clasificación. 
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- Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares xeométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos...) 

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

- Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, dous ángulos e un lado, e 

os tres lados, utilizando correctamente os instrumentos de debuxo. Debuxa un 

triángulo rectángulo a partir da hipotenusa e un cateto. 

- Determina o baricentro, o incentro e o circuncentro dun triánguo, trazando as 

medianas, bisectrices ou mediatrices correspondentes. 

- Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. Constrúe calquera paralelogramo 

coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. 

- Clasifica correctamente calquera polígono diferenciando se é regular ou irregular.  

- Constrúe correctamente polígonos regulares inscritos nunha circunferencia.  

COMPETENCIAS CLAVE: CSIEE - CAA - CCEC - CCMT - CD 

 

 

3º TRIMESTRE. 

U.D. 6. A FORMA 

OBXECTIVOS: 

- Concienciarse do papel do tamaño e das proporcións dunha imaxe no impacto visual que 

provoca. 

- Coñecer algúns procedementos para modificar o tamaño e as proporcións dunha forma. 

- Descubrir algunhas das posibilidades de proporcionalidade na resolución de problemas 

concretos e na expresión plástica e visual. 

- Desenvolvemento da noción de fondo e forma. 

- Captación do sentido do ritmo, mediante a realización de series. Ampliar as opcións das 

series utilizando o concepto de xiro. 

- Asimilación do concepto de simetría. 

- Realizar seleccións de formas, iguais ou diferentes. 

- Comprender a diferenza entre silueta, contorno e dintorno. 

CONCEPTOS: 

- Perspectiva intuitiva. A superposición. Tamaño relativo. Situación.  

- Medida e proporción. As formas semellantes. 

- A relación de proporcionalidade: aspectos funcionais, expresivos e estéticos. 

- O canon ou modelo na representación da figura humana. 

- A distorsión ou manipulación das proporcións como un procedemento expresivo e 

creativo. 

- Criterios de organización: simetría, ritmo, repetición, alternancia, xiros. 

- Aplicacións ó deseño decorativo. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación e análise de imaxes. 

- Trazado de formas e figuras xeométricas semellantes. 

- Realizar composición xogando con siluetas, contornos e dintornos de figuras. 

- Experimentar coas posibilidades de distorsión, transformación ou deformación que se 

conseguen coa modificación das proporcións dun obxecto ou figura. 

- Análise de ritmos. Analizar as posibilidades estéticas e comunicativas da proporción e o 

ritmo en diferentes manifestacións visuais. 

- Creación de series. Realización de xiros. 

- Buscar e seleccionar imaxes nas que a proporción e o ritmo sexan os elementos 

expresivos e comunicativos esenciais. 

- Estudio de composicións. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Asimilación intuitiva da perspectiva a través da posición no cadro, tamaño relativo e 

superposición de formas. 

- Comprensión do concepto de composición. 

- Comprensión do concepto de escala. 

- Coñecemento dos conceptos de simetría, ritmo, repetición, alternancia e xiros. 

- Coñecemento dos conceptos silueta, contorno e dintorno. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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- Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos gráficos: 

liñas, puntos, cores, texturas, claroscuros... 

- Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en composicións 

básicas. 

- Comprender o concepto de escala como consecuencia da idea de proporción. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Realiza composicións que transmitan emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 

opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 

(claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores...) 

- 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.  

- Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas 

por escrito. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL - CSIEE  

 

 

 

U.D. 7. O VOLUME 

OBXECTIVOS: 

- Transformar o plano bidimensional nun elemento tridimensional a partir de cortes e 

pregamentos da superficie para crear a terceira dimensión. 

- Crear volumes desenrolables a partir da superficie plana. Utilizar elementos que sexan 

acumulables. 

- Crear o volume escultórico destacando os seus aspectos fundamentais: o relevo e a 

escultura exenta do plano ou de vulto redondo.  

- Crear a ilusión de relevo no plano mediante o claroscuro. 

- Asociar o claroscuro á estrutura lineal da perspectiva para crear no plano gráfico a 

sensación de volume. 

- Obter gradacións de claroscuro a partir de figuras en arame, obtendo visualmente o 

volume polas gradacións de cada un dous retículos da malla. 

- Sistemas de proxección no plano. 

CONCEPTOS: 

- Concepto de volume. Os obxectos teñen tres dimensións. 

- Formas naturais e formas artificiais. 

- O volume realizado tridimensionalmente. 

- A luz define as formas e os volumes. 

- A perspectiva como sistema de representación tridimensional. 

- Percepción de volume no plano por asociación de perspectiva máis claroscuro.  

- Formas escultóricas: relevo e vulto redondo. 

- Técnicas escultóricas: tallado e modelado. 

- O volume xeométrico. 

PROCEDEMENTOS: 

- Modificación do plano mediante cortes e dobrados. 

- Creación de volumes xeométricos acumulables. 

- Elaboración de volumes con materiais maleables. 

- Produción de efectos lumínicos afectando á aparencia dos volumes polo cambio de 

posición do foco luminoso. 

- Emprego do claroscuro para percibir o relevo no plano. 

- A representación de obxectos e formas tridimensionais no espazo bidimensional, 

empregando unha plantilla isométrica.  
CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Comprensión do concepto de volume. 

- A representación do volume por medio de perspectiva e claroscuro. 

- O volume escultórico: relevo e vulto redondo, tallado e modelado. 

- Volumes xeométricos básicos: prisma-cilindro, pirámide-cono, esfera. 

- Comprensión da proxección diédrica. Planta, alzado e perfil de figuras xeométricas 

sinxelas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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- Captar efectos de profundidade espacial no plano nas obras pictóricas. 

- Capacidade espacial para visualizar formas tridimensionais. 

- Descubrir a importancia que ten o claroscuro na percepción do volume no plano. 

- Realización de volumes xeométricos sinxelos. 

- Representación de figuras xeométricas sinxelas mediante as súas vistas diédricas. 

- Perspectiva intuitiva. Realización de perspectivas a man alzada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 

- Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composición figurativas e 

abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies 

homoxéneas ou degradadas. 

- Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas, compoñéndoas con fins 

ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

- Elabora volumes xeométricos a partir do seu desenrolo no plano. 

- Elabora volumes sinxelos con materiais maleables. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCMT - CSC - CSIEE 

 

 

U.D. 8. A LINGUAXE VISUAL 

OBXECTIVOS: 

- Comprender o proceso que permite comunicar mensaxes entre un emisor e un 

receptor.  

- Analizar os diferentes métodos de reprodución e difusión da imaxe. 

- Distinguir as características fundamentais dos medios audiovisuais. 

- Analizar os mecanismos que utiliza a publicidade. 

- Analizar os novos medios e a súa relación coa imaxe 

CONCEPTOS: 

- A comunicación como medio de relación entre as persoas. 

- As imaxes que nos rodean e a súa capacidade comunicativa. 

- Características e elementos que interveñen na comunicación visual. 

- Funcións das mensaxes na comunicación visual e audiovisual. 

- Reprodución e difusión da imaxe. A fotografía. 

- Os medios de comunicación. A prensa, a radio, o cinema, a televisión, o vídeo, a imaxe 

dixital. 

- As redes de comunicación. O concepto multimedia e a realidade virtual. 

- A publicidade. Información e persuasión. A marca e o logotipo. 

PROCEDEMENTOS: 

- Recollida e análise de imaxes. Selección e clasificación das imaxes polo seu contido e 

pola súa forma. 

- Imaxes simbólicas e imaxes sintéticas. 

- Análise de imaxes de prensa (periódicos e revistas). 

- Elaboración de imaxes con medios informáticos. 

- Análise crítica das imaxes publicitarias, tanto en publicacións como en medios 

audiovisuais, particularmente na televisión.  

- Elaboración dos elementos dunha campaña publicitaria: o logotipo, o anuncio, o 

slogan. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Elementos da comunicación. Diferentes formas de comunicación, a parte da falada e 

escrita. 

- Diferenciación das características propias de cada medio de comunicación. 

- Distinción entre imaxes simbólicas e sintéticas. 

- Diferenciación dos conceptos de información e persuasión nun anuncio. 

- Distinción entre marca e logotipo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Diferenciar e analizar os distintos elementos que interveñen nun acto de 

comunicación. 

- Recoñecer as diferentes funcións da comunicación. 



23 

 

- Características de cada medio de comunicación. 

- Distinción das técnicas publicitarias: coerción e persuasión. 

- Concepto de marca e logotipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica e analiza os elementos que interveñen en distintos actos de comunicación 

visual e audiovisual. 

- Distingue a función ou funcións que predominan en diferentes mensaxes visuais e 

audovisuais. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL - CSC - CD 

 

 

U.D. 9. A PERCEPCIÓN 

OBXECTIVOS: 

- Coñecemento do proceso perceptivo.  

- Entender a imaxe como medio de comunicación, por separado ou xunto a outros, en 

distintas actividades expresivas e situacións cotiáns. 

- Ser consciente da presenza masiva de imaxes no noso contorno, e valoralas como un 

obxecto cargado de intencións que, por cumprir unha función, son elaboradas segundo 

unha idea previa e un plan de traballo. 

CONCEPTOS: 

- Definición de imaxe. Imaxe e realidade. Iconicidade, figura/abstracción. 

- Relación dos diferentes grupos das formas artificiais coa linguaxe plástica e visual. 

- Sintaxe das linguaxes visuais específicas: cómic, fotografía, publicidade, e as súas 

características comúns. 

- Imaxes fixas e en movemento. 

- O encadre. Concepto de plano e tipos: xeral, medio, curto... A angulación: normal, 

picado, contrapicado... 

- A imaxe representativa e simbólica. Símbolos e signos das linguaxes visuais. 

- As imaxes no noso contorno, unha presenza masiva; funcións das imaxes. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación de imaxes (cómics, anuncios, cadros...). Análise e comparación, en 

función do seu uso e finalidade. 

- Descifrar informacións transmitidas unicamente por medio da imaxe. 

- Comparación de imaxes dun mesmo obxecto. 

- Observación e análise dos aspectos formais de determinadas imaxes, tendo en conta 

factores plásticos (composición, encadre, angulación...) e narrativos. 

- Realización de manipulacións formais sobre imaxes impresas coa fin de dotalas dun 

novo contido.  

- Organización de formas no campo visual e distribución de forma equilibrada. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Distinción entre figuración e abstracción. 

- Distinción entre as diversas linguaxes visuais. 

- Identificación de planos e angulacións de cámara. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer os diferentes graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito 

comunicativo. 

- Distinguir e crear distintos tipos de imaxes segundo a súa relación significante-

significado: símbolos e iconas. 

- Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de xeito apropiado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Diferenza imaxes figurativas de abstractas. 

- Recoñecer distintos graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

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

- Distingue e deseña símbolos de iconas. 

- Deseña un cómic utilizando de xeito adecuado viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas 

e onomatopeas.  

COMPETENCIAS CLAVE: CCL - CD 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Pretendemos que a cualificación reflicta non so a asimilación dos contidos da materia, senón o 

desenvolvemento gradual das competencias básicas relacionadas no apartado 3 desta programación, así 

como o esforzo do alumno/a para superarse a si mesmo, a capacidade para o traballo en grupo, a 

creatividade á hora de resolver os exercicios e, en xeral, a boa disposición para aprender nos moi variados 

campos que se tratan nesta materia. 

Factores a ter en conta nos criterios de cualificación: 

• Láminas entregadas e grao de consecución. 

• Puntualidade na entrega.  Baixarase a nota por cada día de atraso. 

• O traballo realizado na clase  valorarase   máis que o  realizado en casa  aínda que o resultado 

sexa peor. 

• A dificultade na sua realización. 

• A correcta execución das mesmas 

• A creatividade das solucions. 

• Faranse co acabado, rigor, limpeza e o orden necesario todolos exercicios e traballos de maneira 

que se axusten ao que se lle pida en cada un de eles. 

• Levar a clase o material necesario e en caso de reincidir en non ir a clase co material repercutirá 

negativamente na nota. 

• En relación  cos  seus  compañeiros valorarase   a  conduta solidaria e  penarase interromper o 

traballo dos demais. 

 

Os alumnos con avaliacións suspensas terán que presentar traballos o largo do curso, para poder 

recuperar ditas avalacións. 

CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polos alumnos/as 

nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

 

Apart.  Instrumentos de av.     Observacións                             Ponderac. 

• A • Láminas e traballos 

realizados na aula e 

completadas na casa. 

• As láminas e os traballos valoraranse de 0 a 

10 puntos, poidendo ponderar a nota de 

cada lámina dentro do cómputo global das 

mesmas en función da complexidade que 

presente ou o tempo de traballo requerido. 

• A puntuación de cada lámina rebaixarase 

cun punto cada día no que o alumno se 

retrase na entrega.  

• 90% 

• B • Rexistro de actitude e 

traballo na aula, así como 

saídas á pizarra para 

resolución de exercicios 

(Caderno do profesor) 

 
• 10% 

 

Será obligatorio entregar todos os traballos para aprobar as avalacións, por tanto non presentar un 

traballo suporá suspenso automático de dita avaliación. 

 

Si un alumno non supera o 5 ,a sua calificación será INSUFICIENTE con valores: 0,1,2,3,4  

Entre 5 y 5,49 a nota será SUFICIENTE con valor numérico: 5  

Entre 5,5 y 6,49 a nota será BEN con valor numérico: 6  
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Entre 6,5 y 8,49 a nota será NOTABLE con valores: 7,8  

Entre 8,5 y 10 a nota será SOBRESALIENTE con valores: 9,10.  

Cada día no que o alumno/a non presente material se rexistrará cun signo negativo. A acumulación de 

tres negativos suporá unha amonestación, esta medida se toma para que o alumno se conciencie da 

importancia do traballo na aula. 

A falta de puntualidade na entrega dos traballos se penalizará cun punto cada día que o alumno non 

entregue o traballo. 

 

La calificación final ordinaria corresponderá a media das tres avaliacions, tendo que ter aprobadas con 

un 5 cada unha delas para poder hfcer a media, a o longo do cursool alumno poderá recuperar as 

avaliacions suspensas entregando os traballos cuia nota fora sido negativa ou traballos non entregados. 

En caso contrario  terán  como última oportunidad, a  pproba extraordinaria que corresponde o curso 

completo. 



26 

 

7. CONTIDOS 3º E.S.O. 

 

No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria 

Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, organízanse as ensinanzas da 

Educación Plástica e Visual en tres bloques comúns para o primeiro ciclo, concretando os seguintes 

contidos para o terceiro curso: 

 

Bloque 1. Expresión plástica. 

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

- O proceso creativo desde a idea inicial ata a execución definitiva. 

- A imaxe como representación da realidade. Iconicidade da imaxe gráfica. Niveis de iconicidade.  

- O bosquexo ou apuntamento como estudo previo ao resultado final. 

- Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento. 

- Temperatura da cor. 

- Simbolismo da cor. 

- Materiais e técnicas de debuxo e pintura. As técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

- Percepción visual. Proceso perceptivo. 

- Constantes perceptivas de forma, tamaño e cor. 

- Ilusións ópticas. 

- Leis ou principios da Gestalt. 

- Imaxe en movemento. Posibilidades expresivas. 

- Linguaxe visual. Signo visual. Significante e significado. 

- Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe. 

- Denotación e connotación. 

- Fotografía. A fotografía como medio de comunicación. 

- Linguaxes visual e audiovisual: funcións e códigos. 

- Recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

- Publicidade: principais recursos visuais empregados nela. 

- Cine. O cine como medio de comunicación. 

- Linguaxe multimedia como ferramenta de traballo. 

 

Bloque 3. Debuxo Técnico. 

- Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

- Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. 

- Construción de polígonos regulares dado o lado. 

- Tanxencias e enlaces. Propiedades e consideracións xéométricas das tanxencias. 

- Tanxencias e enlaces en curvas técnicas: óvalos e ovoides. 

- Propiedades e características das tanxencias en óvalos e ovoides. 

- Enlaces en curvas técnicas. Espirais: propiedades e características. 

- Redes modulares: cadrada e triangular. 

- Concepto de simetría, xiro e translación aplicado ás composicións modulares. 

- Representación obxectiva de sólidos. Introdución aos sistemas de medida e sistemas perspectivos. 

Vistas diédricas dun sólido.  

- Introdución ás axonometrías e ás súas características. Axonometría cabaleira aplicada a volumes 

sinxelos. 

- Axonometría isométrica aplicada a volumes sinxelos. 

 

Consideramos que sería interesante averiguar a quen se lle encomendou a redacción do currículo 

establecido no Decreto 86/2015; non parece, desde logo, que fose ningún especialista na área de 

Educación Plástica e Visual, nin algún pedagogo experto na realidade do alumnado de 3º E.S.O. (nin de 

1º ou 4º, por outra parte). Non obstante, desde o respecto á norma legal, deseñamos a programación 

deste curso, conforme aos principios que siguen: 

Na planificación global da Educación Plástica e Visual na Educación Secundaria Obrigatoria, o terceiro 

curso supón unha volta do alumnado ó estudo da linguaxe plástico-visual, despois do lapso do segundo 

curso. Preténdese un afondamento na linguaxe gráfico-plástica cun tratamento dos contidos claramente 

motivador co fin de que os/as alumnos/as perfeccionen destrezas e habilidades no uso dos distintos 

medios expresivos. 
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Fronte ó enfoque puramente manipulativo ó que o alumnado está habituado ata agora (nivel de “traballos 

manuais”), pretendemos que comprenda o funcionamento dos elementos da linguaxe visual e que a partir 

dese coñecemento, xunto coa práctica dunha serie de técnicas gráficas, desenvolva a súa creatividade na 

a produción de obras plásticas. 

En consecuencia, fixamos como obxectivo xeral da Educación Plástica e Visual no terceiro curso da 

Educación Secundaria Obrigatoria o repaso dos fundamentos de linguaxe plástico-visual (punto, liña, 

plano, volume), dos condicionantes que os definen e modifican (luz, textura, cor) e a maneira en que se 

combinan (composición) de cara ao seu emprego práctico na elaboración de imaxes visuais. En concreto, 

traballaremos en aspectos xeométricos (estudo elemental da xeometría, aplicándoa no deseño de módulos 

e redes), comunicativos (banda deseñada) e técnico-artísticos (deseño gráfico). Para alcanzar este 

obxectivo, establécense os seguintes contidos a desenvolver, especificados por trimestres, tendo en conta 

que esta temporalización terá que irse revisando ao longo do curso en función do progreso do alumnado: 



28 

 

1º TRIMESTRE 

 

U.D.1. ELEMENTOS DA LINGUAXE VISUAL. 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer as características de punto, liña e plano como elementos da expresión e comunicación 

visual. 

- Comprender as posibilidades do punto, da liña e do plano na expresión plástica e visual: 

constructivas, estéticas, compositivas, técnicas, etc. 

- Entender as distintas formas que se xeran a partir do punto, liña e plano, e as relacións entre 

elas. 

- Apreciar a riqueza e variedade de texturas e coñecer as súas distintas clases. Experimentar con 

texturas e materiais diversos. Observar o suxestivas que son as formas xeradas coas texturas 

casuais. 

- Apreciar a cor como elemento presente na natureza, no noso contorno máis inmediato, en 

distintos tipos de manifestacións visuais, nos medios de comunicación, etc.  

- Relacionar os elementos da linguaxe visual para elaborar mensaxes e comunicar ideas. 

CONCEPTOS: 

- Elementos que conforman a representación en dúas dimensións. 

- Funcións e posibilidades do punto, a liña e o plano na construción e composición visual.. 

- A representación de obxectos e formas tridimensionais no espacio bidimensional. 

- Concepto de forma. Percepción da forma. Materialización da forma mediante: puntos, liñas, 

masas. 

- A percepción e representación das formas. Relación figura-fondo. Posibilidades expresivas e 

comunicativas das formas. 

- A liña como elemento que determina a percepción de volume no plano. 

- A textura como elemento de transformación e creación visual. Percepción visual e táctil das 

texturas 

- Luz e cor. A percepción da cor. A cor como fenómeno físico e visual. Aspectos cambiantes da cor 

segundo a súa combinación. Tonalidade e saturación da cor. Harmonía e contraste. 

- Materiais e técnicas: colaxe, estarcido, témperas, rotuladores, ceras, técnica mixta, 

estampación... 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación de diversas imaxes artísticas e obxectos do contorno para identificar nelas os 

distintos elementos de comunicación visual. Estudio comparativo de imaxes para detectar as 

posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos visuais. 

- Construír e elaborar imaxes utilizando alternativamente o punto, a liña e o plano. Realizar imaxes 

representando e expresando con eles significados diversos. Traballar con diversas técnicas que 

permiten xerar puntos, liñas ou planos, e desenvolver destrezas con diferentes instrumentos. 

- Desenvolver composicións persoais e libres usando como base as construcións e trazados 

xeométricos. 

- Experimentar a percepción das texturas a través da vista e do tacto. Observación dos diferentes 

aspectos superficiais -táctiles ou visuais- de determinados materiais. Observar a presencia das 

texturas en todo o que vemos e utilizamos habitualmente e en diversos tipos de imaxes: pintura, 

gravado, fotografía, publicidade, etc. Representar diferentes texturas con distintas técnicas, 

materiais e instrumentos. Aproveitamento das texturas casuais para a elaboración de obras 

plásticas. 

- Observación da cor na natureza, nos obxectos do contorno, en diferentes contextos e 

manifestacións visuais.  

- Buscar e realizar imaxes con distintas clases de cores, interaccións e relacións de harmonía e 

contraste. 

- Experimentar o comportamento da cor ó combinarse con outras cores (variacións na 

percepción), e percibir os seus aspectos estéticos. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Capacidade construtora dos elementos visuais para definir as imaxes. Capacidade expresiva dos 

mesmos segundo a súa disposición (estabilidade, tensión, equilibrio...) 

- Funcións dos elementos visuais segundo o seu trazado (símbolos, contornos, tramas, 

movemento...). 
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- Coñecemento do concepto de forma. Comprensión de conceptos figura-fondo, baleiro-cheo, 

límite-contido. Relacións entre formas. 

- Recoñecemento de texturas en representacións plásticas. 

- Distinción e coñecemento das cores primarias e secundarias e as súas correspondentes cores 

complementarias. Cualidades e simbolismo das cores. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer os diferentes graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito comunicativo. 

- Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe. 

- Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e da cor pigmento. 

- Coñecer a aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e 

mixtas. A témpera, os lapis de grafito e de cor. A colaxe. 

- Identificar significante e significado nun signo visual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Comprende e emprega os diferentes niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 

bosquexos, apuntamentos, debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos 

- Realiza modificacións da cor e das súas propiedades empregando técnicas propias da cor 

pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para expresar sensacións en composicións sinxelas. 

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

- Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensacións 

mediante o uso da cor. 

- Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao 

obxectivo da actividade. 

- 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. 

- Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, 

distintos graos de humidade, estampacións...) valorando as posibilidades expresivas segundo o 

grao de opacidade e a creación de texturas visuais cromáticas. 

- Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais e 

táctiles para crear composicións, colaxes matéricos e figuras tridimensionais. 

- Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compoñéndoas con fins ilustrativos, 

decorativos ou comunicativos. 

- Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de xeito responsable co medio e 

aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas.  

- Distingue significante e significado nun signo visual. 

- Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto orde e estado, e achegándoo á 

aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC - CSIEE - CAA - CCEC - CCL 

 

 

 

 

U.D. 2. XEOMETRÍA PLANA. 

OBXECTIVOS: 

- Iniciación ós trazados xeométricos. Comprensión da perpendicularidade e paralelismo entre 

liñas. 

- Coñecer os diferentes métodos que permiten a construción de polígonos, tanto a partir da 

circunferencia circunscrita como a partir do lado. 

- Coñecer os elementos xeométricos relacionados coa circunferencia. 

- Comprender os distintos casos de tanxencias a partir do concepto de lugar xeométrico. 

- Aprender a resolver enlaces entre liñas utilizando os diferentes casos de tanxencia. 

- Coñecer e aprender a resolver a construción de curvas técnicas. 

- Descubrir algunhas das posibilidades de proporcionalidade na resolución de problemas 

concretos e na expresión plástica e visual. 

- Captación do sentido do ritmo, mediante a realización de series. Aplicalo ás estruturas e 

sistemas modulares. 

CONCEPTOS: 

- A liña no debuxo xeométrico e técnico. Trazados xeométricos máis básicos. Mediatriz dun 

segmento. O ángulo. Bisectriz dun ángulo. Teorema de Thales. 
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- Polígonos. Elementos e clasificación. Sistemas de construción de polígonos regulares. Métodos 

particulares. Método xeral. 

- A circunferencia. Tanxencia recta-circunferencia. Tanxencia entre circunferencias. Métodos de 

resolución. 

- Resolución de enlaces de liñas utilizando os métodos de obtención de tanxencias. 

- Curvas técnicas. Óvalo, ovoide, espirais. 

- Módulos e redes bidimensionais. Creación de estruturas e sistemas modulares. 

- Proporción. Relacións de proporcionalidade entre formas. Igualdade. Semellanza. Escala. 

Equivalencia. 

- O canon ou modelo na representación da figura humana. 

- Aplicacións ó deseño decorativo. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación do contorno para descubrir a presenza e a utilidade de elementos xeométricos 

como elemento da comunicación visual. 

- Analizar imaxes buscando diferentes tipos de trazados xeométricos: polígonos, circunferencias, 

óvalos... 

- Traballar cos instrumentos, técnicas e materiais propios do Debuxo Técnico. 

- Realizar imaxes utilizando os métodos do debuxo xeométrico. 

- Representación de figuras xeométricas planas. 

- Desenvolver composicións persoais e libres usando como base as construcións e trazados 

xeométricos. 

- Resolver problemas prácticos de enlaces de liñas. 

- Trazado de formas e figuras xeométricas semellantes. 

- Resolución de problemas prácticos utilizando as leis da proporcionalidade e da semellanza. 

- Obtención de módulos bidimensionais utilizando redes modulares 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Conceptos xeométricos básicos: recta, semirrecta, segmento. Concepto e tipos de ángulos. 

- Trazado da mediatriz dun segmento. Trazado da bisectriz dun ángulo. 

- Concepto de polígono. Métodos particulares para a obtención dos polígonos máis básicos 

(cadrado, pentágono, hexágono, octógono) a partir da circunferencia circunscrita e a partir do 

lado. 

- Método xeral para dividir unha circunferencia en calquera número de partes iguais. 

- Manexo correcto das escuadras. 

- Fundamento da tanxencia entre recta e curva e entre curvas. Resolución de enlaces sinxelos. 

- Construccións básicas do óvalo e do ovoide. 

- Comprensión do concepto de composición, estrutura e módulo. 

- Comprensión do concepto de escala. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Coñecer lugares xeométricos e definilos. 

- Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

- Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado. 

- Comprender as condicións dos centros e as rectas tanxentes nos distintos casos de tanxencia e 

enlaces. 

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

entre circunferencias. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos óvalos e ovoides. 

- Aplicar as condicións das tanxencias e enlaces para construír espirais e 2, 3, 4 e 5 centros. 

- Estudar os conceptos de simetrías, xiros e translacións aplicándoos ao deseño de composicións 

con módulos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares xeométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos...) 

- Clasifica correctamente calquera polígono diferenciando se é regular ou irregular. 

- Constrúe correctamente polígonos regulares a partir do lado. 
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- Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando axeitadamente 

as ferramentas. 

- Constrúe correctamente diversos tipos de óvalos e ovoides, segundo eixes ou diámetros 

coñecidos. 

- Constrúe correctamente espirais de 2, 3 e 4 centros. 

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

COMPETENCIAS CLAVE: CCL - CSIEE - CAA - CMCCT- CD 

 

2º TRIMESTRE 

U.D. 3. A IMAXE SECUENCIADA. A BANDA DESEÑADA 

OBXECTIVOS: 

- Descubrir a potencialidade expresiva da imaxe en tanto asociada a outras imaxes segundo un 

proceso secuenciado. 

- Relacionar as imaxes secuenciadas como compoñentes dun relato coherente. 

- Coñecer os distintos xéneros da tira deseñada como formas diferentes de expresión e técnicas 

gráficas diversas que utilizan unha linguaxe común. 

- Estudio da imaxe secuenciada: a fotonovela e a tira deseñada. 

CONCEPTOS: 

- Imaxe e realidade. Iconicidade. Figuración/abstracción. 

- Sintaxe das linguaxes visuais específicas: a tira deseñada e as características que comparte coa 

fotografía e a publicidade. 

- Imaxe fixa e en movemento. 

- O encadramento. Concepto de plano e tipos: xeral, americano, medio, curto, primeiro plano, 

detalle... 

- A angulación: normal, picado, contrapicado. 
PROCEDEMENTOS: 

- Observación de imaxes, análise e comparación. 

- Análise dos aspectos formais da linguaxe da tira deseñada, tendo en conta factores plásticos 

(composición, encadre, angulación...). 

- Realización de manipulacións formais sobre imaxes impresas para dotalas dun novo contido. 

- Xestación progresiva e continuada dunha tira deseñada: guión, esbozos e realización. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Distinción dos xéneros propios da tira deseñada. 

- Identificación dos distintos tipos de planos. 

- Identificación dos tipos de angulación. 

- Comprensión da liña narrativa dunha tira deseñada como conxunto secuenciado de imaxes que 

relatan unha historia. 

- Realización dun “cómic” sinxelo, coas súas fases correlativas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas 

e deseño. 

- Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas. 

- Coñecer os fundamentos da imaxe secuenciada, explorar as súas posibilidades expresivas 

- Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de xeito apropiado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por escrito 

axustándose aos obxectivos finais. 

- Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, 

moda e as súas múltiples aplicacións. 

- Reflexiona e avalía oralmente e por escrito o proceso creativo propio e alleo dende a idea inicial 

ata a execución definitiva. 

- Elabiorar unha secuencia narrativa, con medios dixitais e/ou analóxicos, a base de imaxes fixas.  

- Deseña un cómic utilizando de xeito adecuado viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e 

onomatopeas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CAA - CSIEE - CD - CCL 

 

 

U.D. 4. A FOTOGRAFÍA, O CINEMA E A TELEVISIÓN. 
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OBXECTIVOS: 

- Preténdese que o/a alumno/a inverta o camiño percorrido ata agora, que sexa 

consciente de que é un camiño de ida e volta, que aquela "mentira" que dicíamos ó 

representar en dúas dimensións o espacio tridimensional, é reversible. 

- A escenificación como outro mundo de ilusións en tres dimensións. 

- Estudio da imaxe en movemento: o cine. 

CONCEPTOS.  

- A imaxe fixa. A fotografía. 

- A imaxe en movemento, a súa importancia como contribución cultural. 

- Sintaxe da imaxe no deseño e nas novas tecnoloxías. 

- Distribución de masas na composición. 

- Concepto de xénero cinematográfico. 

- Elementos prefílmicos, fílmicos e posfílmicos.  

- Elementos iconográficos. Argumento, música, temas, planificación, montaxe. 

- O cartel cinematográfico. 

PROCEDEMENTOS.  

- Utilización de tecnoloxías audiovisuais. 

- Teoría cinematográfica. 

- Visionado de fragmentos de películas, identificando os xéneros. 

- Redacción dun guión. 

- Realización dunha curtametraxe. 

CONTIDOS MÍNIMOS.  

- Distinción dos elementos fílmicos. 

- Identificación dos distintos tipos de planos. 

- Identificación dos tipos de angulación. 

- Distinción de xéneros cinematográficos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os fundamentos desta. 

- Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento; explorar as súas posibilidades 

expresivas.  

- Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovisual con distintas funcións. 

- Apreciar a linguaxe do cine analizando obras de xeito crítico, situándoas no seu 

contexto histórico e sociocultural, reflexionando sobre a relación da linguaxe 

cinematográfica coa mensaxe da obra. 

- Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia, valorar as achegas das 

tecnoloxías dixitais e ser capaz de elaborar documentos mediante este. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica distintos encadres e puntos de vista nunha fotografía. 

- Realiza fotografías con distintos encadres e puntos de vista aplicando diferentes leis 

compositivas. 

- Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. 

- Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións utilizando 

diferentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito ordenado as distintas fases do 

proxecto (guión técnico, storyboard, realización...). Valora de xeito crítico os 

resultados. 

- Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e 

analizando a narrativa cinematográfica en relación coa mensaxe. 

- Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os 

recursos dixitais de xeito axeitado. 

COMPETENCIAS CLAVE: CD - CCL - CCEC  

 

 

 

 

U.D. 5. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

OBXECTIVOS: 

- Clarificación inicial do concepto de proxección, coas súas dúas variantes cónica e cilíndrica. 
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- Comprensión dos principios e funcionamento dos distintos sistemas (uso de triedros 

trirrectángulos, lanternas, planos abatibles...). 

- Comprensión dos conceptos de alzado, planta e perfil para a representación diédrica de obxectos 

sinxelos. 

- Elaboración de perspectivas isométricas e cabaleiras de sólidos sinxelos. 

- Comprensión dos fundamentos da perspectiva cónica, e trazado de perspectivas sinxelas. 

CONCEPTOS: 

- Representación bidimensional do volume, mediante os sistemas de representación. 

- Concepto de proxección: cónica e cilíndrica. 

- Sistema diédrico: planta, alzado e perfil. 

- Curvas e liñas ocultas. 

- Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica. Curvas en isométrica.  

- Perspectiva cabaleira. Curvas en cabaleira. 

- Sistema cónico. Perspectiva cónica frontal e oblicua. 

- Os sistemas de representación na técnica, na arte, no deseño, na industria, etc. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación dun mesmo obxecto, representado nos diferentes sistemas de representación e 

análise da súa configuración. 

- Representación de vistas en sistema diédrico. 

- Debuxo de pezas en perspectiva isométrica. 

- Debuxo de pezas en perspectiva cabaleira. 

- Representación dunha composición en perspectiva cónica frontal, a partir do diédrico. 

- Representación dunha composición en perspectiva cónica oblicua, a partir do diédrico ou 

axonométrico. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Realización e comprensión dos distintos sistemas de representación: sistema diédrico, 

perspectiva cónica, axonométrico, isométrica, cabaleira.  

- Capacidade para representar un obxecto sinxelo nos distintos sistemas de representación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Comprender o concepto de proxección e aplicalo ao debuxo das vistas de obxectos, 

comprendendo a utilidade das anotacións, practicando sobre as tres vistas de obxectos sinxelos 

e partindo da análise das súas vistas principais. 

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

- Comprender e practicar os procesos de construción de perspectivas isométricas de volumes 

sinxelos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as tres 

proxeccións dos seus vértices e as súas arestas.  

- Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando correctamente 

coeficientes de redución sinxelos. 

- Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o 

cartabón para o trazado de paralelas.  

COMPETENCIAS CLAVE: CD - CMCCT - CCEC  

 

 

 

 

U.D. 6. O DESEÑO GRÁFICO 

OBXECTIVOS: 

- Recoñecer a importancia da imaxe no mundo actual e utilizala como medio de expresión e 

comunicación cos demais. 

- Emitir mensaxes visuais combinando a linguaxe escrita con imaxes. 

- Elaborar mensaxes acerca dun produto, unha idea, unha imaxe ou unha empresa, relacionando 

adecuadamente elementos gráficos tales como títulos, textos ou ilustracións, para que a 

mensaxe se transmita dun xeito orixinal e eficaz. 

- Coñecer os termos específicos do deseño, a tipografía, etc. 

- Comprender as relacións da linguaxe visual e plástica cou outras linguaxes. 

- Desenvolver unha actitude crítica ante as mensaxes visuais. 

CONCEPTOS: 
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- Comunicación visual e deseño. 

- Tipos de deseño: industrial, arquitectónico, urbanístico, gráfico, editorial... 

- Formas básicas do deseño: triángulo, cadrado e círculo. 

- Tipografías e textos. A letra como elemento creativo. 

- Signo, pictograma, sinal e logotipo. 

- Deseño editorial: libros, revistas, discos, portadas... 

- O anuncio. O cartel. 

- Deseño de envases e embalaxes (“packaging”). 

PROCEDEMENTOS: 

- Xogos compositivos e cromáticos con formas básicas: triángulo, cadrado e círculo. 

- O deseño no plano. Elaboración de deseños con formas planas. 

- Transformación de formas planas por división, expansión e abatemento. 

- Deseño de logotipos. 

- Deseño de carteis. 

- Elaboración da imaxe gráfica dunha empresa: logotipo, anuncio, embalaxe. 

- Proxectar obxectos de uso cotián tendo en conta os materiais empregados e a función que van 

ter eses obxectos. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- O deseño como forma de comunicación visual. 

- Distinción clara dos distintos tipos de deseño (industrial, arquitectónico, urbanístico, gráfico, 

editorial...) 

- Formas básicas do deseño: triángulo, cadrado e círculo. 

- Capacidade creativa dos textos e tipos de letra. 

- Signo, sinal, pictograma e logotipo. 

- Envases e embalaxes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas 

e desño. 

- Crear composicións grásfico-plásticas persoais e colectivas. 

- Identificar e recoñecer as diferentes linguaxes visuais apreciando os distintos estilos e 

tendencias, valorando, respectando e gozando do patrimonio histórico e cultural. 

- Identificar e empregar recursos visuais como as figuras retóricas na linguaxe publicitaria. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por escrito 

axustándose aos obxectivos finais.  

- Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, 

moda  e as súas múltiples aplicacións. 

- Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

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

COMPETENCIAS CLAVE: CCL - CSC - CAA - CSIEE  
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U.D. 7. A SINTAXE VISUAL. 

OBXECTIVOS: 

- Concienciarse do papel do tamaño e das proporcións dunha imaxe no impacto visual que 

provoca, e coñecer algúns procedementos para modificar o tamaño e as proporcións dunha 

forma. 

- Desenvolvemento da noción de fondo e forma. 

- Estudo dos diferentes factores compositivos: centro de interese, liñas de forza, peso visual, 

equilibrio, esquemas compositivos... 

- Comprender o concepto de simetría axial e central. 

- Comprender como se poden utilizar diferentes puntos de vista nunha mesma obra. 

- Analizar os distintos aspectos compositivos dunha obra plástica. 

CONCEPTOS: 

- A composición como forma de organización dos elementos que compoñen unha obra plástica. 

- Factores compositivos: centro de interese, liñas de forza, peso visual, movementos... 

- Esquemas compositivos.  

- O equilibrio. Maneiras de conseguilo. 

- Criterios de organización: simetría, ritmo, repetición, alternancia, xiros. 

PROCEDEMENTOS: 

- Observación e análise de imaxes. Estudio de obras de arte, buscando os criterios compositivos 

que as organizan.  

- Obtención de simetrías.  

- Análise de ritmos. Analizar as posibilidades estéticas e comunicativas da proporción e o ritmo en 

diferentes manifestacións visuais. 

- Buscar e seleccionar imaxes nas que a proporción e o ritmo sexan os elementos expresivos e 

comunicativos esenciais. 

- Realización de imaxes creadas a partir de criterios compositivos. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Comprensión do concepto de composición. 

- Factores compositivos: centro de interese, peso visual, liñas de forza, equilibrio. 

- Comprensión dos esquemas compositivos fundamentais. 

- Coñecemento dos conceptos de simetría, ritmo, repetición, alternancia e xiros. 

- Capacidade para descubrir os fundamentos compositivos de imaxes sinxelas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

- Recoñecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas leis na 

elaboración de obras propias. 

- Describir, analizar e interpretar unha imaxe distinguindo os aspectos denotativo e connotativo 

desta. 

- Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en composicións básicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando coñecementos dos procesos 

perceptivos. 

- Identifica e clasifica diferentes ilusións ópticas segundo as distintas leis da Gestalt. 

- Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. 

- Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os elementos 

desta. 

- 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. 

- Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por 

escrito. 

COMPETENCIAS CLAVE: CAA - CSC - CCEC - CCL  
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Pretendemos que a cualificación reflicta non so a asimilación dos contidos da materia, senón o 

desenvolvemento gradual das competencias básicas relacionadas no apartado 3 desta programación, así 

como o esforzo do alumno/a para superarse a si mesmo, a capacidade para o traballo en grupo, a 

creatividade á hora de resolver os exercicios e, en xeral, a boa disposición para aprender nos moi variados 

campos que se tratan nesta materia. 

Factores a ter en conta nos criterios de cualificación: 

• Láminas entregadas e grao de consecución. 

• Puntualidade na entrega.  Baixarase a nota por cada día de atraso. 

• O traballo realizado na clase  valorarase   máis que o  realizado en casa  aínda que o resultado 

sexa peor. 

• A dificultade na sua realización. 

• A correcta execución das mesmas 

• A creatividade das solucions. 

• Faranse co acabado, rigor, limpeza e o orden necesario todolos exercicios e traballos de maneira 

que se axusten ao que se lle pida en cada un de eles. 

• Levar a clase o material necesario e en caso de reincidir en non ir a clase co material repercutirá 

negativamente na nota. 

• En relación  cos  seus  compañeiros valorarase   a  conduta solidaria e  penarase interromper o 

traballo dos demais. 

 

Os alumnos con avaliacións suspensas terán que presentar traballos o largo do curso, para poder 

recuperar ditas avalacións. 

CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polos alumnos/as 

nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

 

Apart.  Instrumentos de av.     Observacións                             Ponderac. 

• A • Láminas e traballos  

realizadas na aula e 

completadas na casa. 

• As láminas e os traballos valoraranse de 0 a 

10 puntos, poidendo ponderar a nota de 

cada lámina dentro do cómputo global das 

mesmas en función da complexidade que 

presente ou o tempo de traballo requerido. 

• A puntuación de cada lámina rebaixarase 

cun punto cada día no que o alumno se 

retrase na entrega.  

• 90% 

• B • Rexistro de actitude e 

traballo na aula, así como 

saídas á pizarra para 

resolución de exercicios 

(Caderno do profesor) 

 
• 10% 

 

Será obligatorio entregar todos os traballos para aprobar as avalacións, por tanto non presentar un 

traballo suporá suspenso automático de dita avaliación. 
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Si un alumno non supera o 5 ,a sua calificación será INSUFICIENTE con valores: 0,1,2,3,4  

Entre 5 y 5,49 a nota será SUFICIENTE con valor numérico: 5  

Entre 5,5 y 6,49 a nota será BEN con valor numérico: 6  

Entre 6,5 y 8,49 a nota será NOTABLE con valores: 7,8  

Entre 8,5 y 10 a nota será SOBRESALIENTE con valores: 9,10.  

Cada día no que o alumno/a non presente material se rexistrará cun signo negativo. A acumulación de 

tres negativos suporá unha amonestación, esta medida se toma para que o alumno se conciencie da 

importancia do traballo na aula. 

A falta de puntualidade na entrega dos traballos se penalizará cun punto cada día que o alumno non 

entregue o traballo. 

 

La calificación final ordinaria corresponderá a media das tres avaliacions, tendo que ter aprobadas con 

un 5 cada unha delas para poder hfcer a media, a o longo do cursool alumno poderá recuperar as 

avaliacions suspensas entregando os traballos cuia nota fora sido negativa ou traballos non entregados. 

En caso contrario  terán  como última oportunidad, a  proba extraordinaria que corresponde o curso 

completo. 
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8. CONTIDOS 4º E.S.O. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

1. Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión.  

2. Elaborar criterios persoais.  

3. Coñecer as bases dos distintos sistemas de representación, comprendendo a estructura peculiar de 

cada un deles.  

4. Comprender os valores emotivos de cor e luz.  

5. Afondar no coñecemento e manexo das distintas técnicas gráficas e pictóricas.  

6. Afondar no coñecemento dos posibles significados dunha imaxe, analizando contextos expresivos, 

emotivos, simbólicos e referenciais.  

7. Utilización das novas tecnoloxías: Transferencia de imaxes, fotocopiadora, cámara fotográfica, 

programas de edición de imaxes, etc.  

8. Elaborar composicións volumétricas.  

9. Iniciarse no manexo da arxila, pasta de papel e técnicas de baleirado. 

 

Tendo en conta que o segundo ciclo da E.S.O. está organizado nun único curso, O Decreto 86/2015, 

establece catro bloques para a área de Educación Plástica e Visual, concretados nos seguintes contidos: 

 

Bloque 1. Expresión plástica. 

- A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. 

- Leis da composición. Movemento, ritmo e liñas de forza. 

- A cor como ferramenta simbólica. 

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

- Interese pola investigación sobre materiais, soportes, técnicas e ferramentas con fins concretos, así 

como a utilización das tecnoloxías da información nas creacións propias. 

- Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de produción propio. 

- Seguimento do proceso de creación: Bosquexo, proxecto, presentación final e avaliación (reflexión 

propia e avaliación colectiva). 

- Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa. 

- Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en distintos soportes. 

- Análise de distintas obras de arte situándoas na época, na técnica e no estilo aos que pertencen. 

Valoración do patrimonio artístico. 

  

Bloque 2. Debuxo Técnico. 

- Utensilios de Debuxo Técnico. Estudo e manexo. 

- Trazados xeométricos: Cuadriláteros, polígonos regulares e división da circunferencia. 

- Tanxencias e enlaces. 
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- Aplicación dos procedementos de trazado de cuadriláteros, polígonos, tanxencias e enlaces no deseño 

de motivos xeométricos. 

- Interpretación das pezas a través das súas vistas diédricas. 

- Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. Esbozo a man 

alzada e con utensilios de debuxo técnico. 

- Perspectiva cabaleira. Posicións dos eixes e coeficiente de redución. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. 

Escalas. 

- Sistema axonométrico. Isometría. Posicións dos eixes. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

- Perspectiva cónica central.  

- Perspectiva cónica oblicua. 

- Análise das posibilidades da posición do punto de vista. 

- Debuxo asistido por computador. Trazado de pezas planas e perspectivas sinxelas.  

 

Bloque 3. Fundamentos do deseño. 

- Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, publicidade, etc.) 

- Fases do proceso de deseño. 

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

- Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico. 

- Campos de aplicación do deseño. 

- Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos. 

- Compoñentes da imaxe corporativa: Nome, cor, tipografía, logotipo, deseño, etc. 

- Secuenciación e elaboración dos proxectos creativos adaptados ás áreas do deseño. 

- Informática ao servizo dos proxectos de deseño. 

- Planificación dun proxecto artístico. 

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia. 

- Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos e a súa simboloxía. 

- Realización dun storyboard. 

- Estudo de planos, angulación e movementos de cámara no cine. 

- Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 

- Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas. 

- Creación dixital de imaxes. 

- Deseño dun proxecto publicitario. 

- Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

- Análise crítica da linguaxe publicitaria. 

 

A Educación Plástica e Visual é unha das áreas que no cuarto curso deixa de ser común, sendo unha 

materia troncal de libre elección polo alumnado. Polo tanto, o sentido da área estará caracterizado pola 

fondura e consolidación das destrezas básicas xerais que se refiren ó “saber ver” e ó “saber facer”, a 

través dos eixes propostos para a secuencia de contidos.  
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Fronte ó enfoque puramente manipulativo ó que o alumnado está habituado ata agora (nivel de “traballos 

manuais”), pretendemos que comprenda o funcionamento dos elementos da linguaxe visual e que a partir 

dese coñecemento, xunto coa práctica dunha serie de técnicas gráficas, desenvolva a súa creatividade na 

produción de obras plásticas. 

 

En consecuencia, e de acordo co Proxecto Curricular de Área, os contidos propostos para o cuarto curso 

organízanse en tres obradoiros, de maneira que a programación de aula poda ser moi flexible, en función 

dos recursos didácticos dispoñibles e das características, intereses e inquedanzas do alumnado 

matriculado en cada curso académico:  

 

a) Obradoiro de técnicas artísticas. 

Técnicas húmidas. Pinturas á auga (acuarela, témpera…) 

Técnicas secas. Debuxo artístico (carbón, sepia, lapis de cores…) 

Técnicas de estampación. O gravado. 

 

b) Obradoiro de técnicas de deseño. 

Deseño Gráfico. Cartelismo, tipografía, deseño editorial. 

Deseño Arquitectónico. Arquitectura e Urbanismo. 

Deseño Industrial. 

 

c) Obradoiro de técnicas audiovisuais. 

Imaxe fixa. A fotografía. 

Imaxe en movemento. Cinema, televisión, vídeo. 

Publicidade. Logotipo, cartel publicitario, spot publicitario. 

 

A temporalización secuenciada dos contidos que pretendemos impartir no cuarto curso de E.S.O. é a que 

consta a continuación: 
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DESENVOLVEMENTO POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

U. D. 1.  O GRAVADO. 

CONTIDOS: 

- A arte seriada. A sua relación co patrimonio histórico, tecnolóxico e artístico.  

- Diversas técnicas de grabado.  

- Procedemento para a producción de grabados.  

- O gravado por adición.  

- O gravado por sustracción. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Valorar e utilizar outras técnicas artísticas.  

- Utilizar o impacto do grabado e estampación como recurso artístico. 

- Desarrollar a creatividade a través do arte seriado. 

- Recordar os procedemeentos do grabado. 

- Reutilizar materiais de desfeito para realizar grabados. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 

- Coñece o proceso de grabado. 

- Manexa as técnicas de grabado correctamente.  

- Realiza correctamente os pasos para conseguir a matriz de linóleo y as suas posteriores copias.  

- Crea o seu propio deseño adecuado para a técnica.  

- Utiliza as ferramentas adecuadamente. 

- Analiza correctamente unha obra de arte de grabado. 

- Manten o espazo de traballo limpo.  

- Respeta o traballo dos compañeiros.  

 

COMPETECIAS CLAVE: CCL, CSIEE. 

 

U. D. 2.  A PERSPECTIVA CÓNICA.  

 

CONTIDOS: 

- O sistema cónico: Fundamentos. Perspectiva cónica frontal e oblicua. Perspectiva de figuras planas e da 

circunferencia. Perspectiva de volumes básicos en frontal e oblicua.  

- O espacio na obra pictórica. O escorzo.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Aprender a elaborar propostas en perspectiva cónica frontal e oblicua e apreciar nos diferentes medios 

de comunicación o uso desta perspectiva. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 

- Diferencia perspectiva cónica frontal e oblícua.  

- Debuxa nestas perspectivas volumes básicos.  

- Recoñece no espacio da obra pictórica estas perspectivas. 

- Relaciona aspectos perspectivos con temas da cultura clásica, do cómic e o deseño de interiores. 

- Busca información na rede e calqueira outra tipo de soporte. 

 

COMPETECIAS CLAVE: CMCCT, CCEC. 

 

U. D. 3.  ELEMENTOS DA LINGUAXE VISUAL. A COMPOSICIÓN 

 

CONTIDOS: 

- Os elementos gráficos (punto, liña, plano, volume, cor e textura) e a súa sintaxe.  

- O volume e o espacio na representación gráfica.  

- As técnicas gráficas.  

- Tipos de composición, diferentes efectos expresivos dos mesmos. Esquemas compositivos.  

- Os elementos plásticos na obra pictórica; a forma e a liña, a cor e as texturas, a luz e o volume, a 

representación do espacio.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Coñecer e elixir os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos. 
 
- Realizar composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual. 

- Realizar composicions empregando a línea como elemento expresivo, empregando materiais diversos. 

- Representar formas do natural e abstractas, coñecer e empregar as distintas técnicas.  

- Ser capaz de copiar do natural unha composición, centrando e proporcionando axeitadamente os seus 

elementos, e realizar asimesmo o proceso de análise e representación do claroscuro. 

- Recoñecer os valores plásticos predominantes nunha obra e o por que da súa utilización para conseguir 

determinados efectos expresivos.  

- Realizar esquemas compositivos das obras propostas.  

- Plantexar na creación da propia obra un esquema compositivo previo e axustar os restantes elementos 

plásticos a dito esquema. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 

- Dispón de recursos gráficos para representar a profundidade no plano.  

- Coñece e aplica correctamente distintas técnicas gráficas.  
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- Interpreta de xeito personal e creativo os temas propostos.  

- Realiza diferentes traballos de copia e interpretación dun modelo, así como interpretación de paisaxes.  

- Comprende a importancia da composición no plantexamento da obra pictórica.  

- Recoñece e diferencia os distintos elementos plásticos das obras pictóricas e as súas variacións 

expresivas.  

- Diferencia os recursos de representación espacial nos distintos movementos pictóricos.  

- Realiza análises dos esquemas compositivos en obras propostas polo profesor e noutras escollidas polos 

alumnos. 

- Interpreta unha obra, cambiando algún dos seus elementos plásticos, por exemplo, a cor.  

 

COMPETECIAS CLAVE: CCL, CAA, CSIEE. 

 

U. D. 4.  O VOLUME NO ESPACIO. A ESCULTURA.  

 

CONTIDOS: 

- A escultura e os seus elementos plásticos: Os sólidos, os planos, as liñas e o espacio.  

- A luz, o movemento e os valores cromáticos na escultura.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Realizar un libro de artista. 

- Recoñecer en obras escultóricas os seus valores plásticos e compositivos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 

- Recoñece na natureza e na arte as diferentes obras escultóricas e volumes. 

- Utiliza diferentes materiais para a elaboración de volumes.  

- Capta os valores plásticos da escultura.  

- Analiza obras escultóricas. 

- Elabora un libro de artista, investiga as obras dos diferentes artistas que manipulan libros. 

 

COMPETECIAS CLAVE: CCL, CSIEE. 

 

U. D. 5. O SISTEMA AXONOMÉTRICO. 

 

CONTIDOS:  

- Fundamentos do sistema axonométrico. Tipos de perspectiva axonométrica.  

- Trazado de figuras planas e de volumes en perspectiva isométrica.  

- Fundamentos da perspectiva cabaleira. Trazado de formas planas e volumes en perspectiva 

cabaleira.  

- As perspectivas axonométricas no deseño e nas artes plásticas.  



44 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Realizar representacións de figuras planas e volumes en perspectiva isométrica e cabaleira.  

- Identificar en obras propostas de deseño e artísticas as ditas perspectivas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:  

- Manexa os sistemas de representación para pasar do volume ó plano mediante a perspectiva 

axonométrica.  

- Diferencia e utiliza axeitadamente as perspectivas axonométrica e cabaleira. 

- Realiza diferentes exercicios de representación de figuras planas e volumes en sistema isométrico e 

perspectiva cabaleira. 

 

COMPETECIAS CLAVE: CMCCT, CCEC. 

 

 U. D. 6 A COR E A TEXTURA. 

CONTIDOS  

-  A cor, fenómeno físico e visual. 

-  A cor pigmento: proporcions e materiales para a fabricación das cores. 

 - Primarios y secundarios. Mezcla aditiva e sustractiva da cor. 

 - Cualidades da cor.  

- Relacións entre as cores: O círculo cromático. A temperatura e o peso dunha cor. O contraste e a 

harmonía. Gamas cromáticas, acromáticas, monocrómaticas e policromáticas.  

- A textura e os seus elementos.  

 - Valor do tratamento das superficies. Aspectos tonales das cores que conforman a nosa contorna.  A 

expresividade da materia e a cor.  

- Taller de técnicas plásticas. - A témpera. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Lembrar o funcionamento dos pigmentos #ante o efecto da luz.  

- Coñecer a importancia das proporcións na orixe e elaboración das diferentes cores.  

- Valorar a influencia exercida por algúns factores ambientais na nosa percepción dos efectos cromáticos. 

- Incorporar ás propias habilidades as calidades expresivas da cor.  

- Saber realizar variacións cromáticas. 

- Saber diferenciar os diferentes tipos de texturas.  

- Utilizar de forma creativa as distintas texturas.  

- Ser consciente da importancia da cor e a textura na obra plástica.  

- Saber conservar os materiais e a aula en bo estado. 
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- Realizar composicións utilizando as distintas calidades da cor. - Elaboración de exercicios a partir das 

gamas cromáticas. 

- Elaborar cores e o seu posterior uso. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIXAZE AVALIABLES: 

- Desenvolve a capacidade creadora a través da propia cor e da textura. 

- Utiliza diferentes claves cromáticas nunha mesma composición.  

- Combina a cor e a textura utilizando a técnica da colaxe.  

- Analiza o ton, a saturación e a luminosidade nalgunhas obras de arte presentadas como modelos.  

- Realiza variacións cromáticas para dotar de diferentes significados aos espazos.  

- Mantén limpos os lugares de traballo e instrumentos empregados.  

- Pulcritude e minuciosidade á hora de desenvolver as actividades. 

- Rigor no uso das cores.  

- Manexa a tempera correctamente.  

 

COMPETECIAS CLAVE: CCL, CD, CCEC. 

 

U. D. 7.  RECURSOS NO DESEÑO E NA ILUSTRACIÓN. LiNGUAXE VISUAL 

 

CONTIDOS: 

- A fotografía, a fotomontaxe e a transferencia de imaxes.  

- O Copy art.  

- As diferentes técnicas gráficas na ilustración.  

-Fotografía de estudio, realización de fotografías con focos, flash y técnicas especiales. 

-El cine, breve introducción a la historia del cine y lo que representa en nuestra sociedad. 

-La imagen fija y la imagen en movimiento: el plano, diferentes tipos de planos, La angula- 

  ción de la cámara. 

-Los movimientos de cámara. 

-La imagen digital. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Ter recollida a cantidade suficiente de material de experimentación.  

- Ser capaz de aplicar os recursos tratados en técnicas mixtas nun tema concreto: Ilustración, cartel, etc. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 

- Familiarízase cos medios técnicos que facilitan e enriquecen o proceso creativo.  
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- Experimenta con ditos medios e aplicaos despois nun proxecto estructurado.  

- Realizara un dossier de probas experimentais con tódolos medios dos que o alumno poda dispoñer: 

Cámara fotográfica, fotocopiadora, collage, así como témperas, ceras, gravado...  

- Realiza unha ilustración a partir dun texto, aplicando os recursos que considere axeitados.  

- Realiza un Stop Motion empregando para o seu edición programas de edición de vídeos. 

 

COMPETECIAS CLAVE: CCL, CD, CCEC. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Buscar distintas alternativas na organización das formas nun campo visual e obter diversas 

composicións tendo en conta os conceptos de dimensión, dirección, luz e proporción.  

2. Describir gráfica e plásticamente obxectos e aspectos do ambiente próximo, identificando 

configuracións, variacións cromáticas e texturas.  

3. Manexar con soltura a representación dos volumes no sistema axonométrico.  

4. Representar sensacións de espacio en perspectiva cónica.  

5. Recoñecer en obras de arte e de deseño a estructura compositiva.  

6. Representar o volume no plano segundo as diferentes técnicas do claroscuro.  

7. Coñecer os principais movementos artísticos do século XX así como as principais obras e autores.  

8. Traballar de forma constante na aula e mostrar unha actitude positiva e respectuosa cara á materia e 

o material da aula. Participar no traballo da clase e facilitar o normal desenvolvemento dela.  

8.1. Realizar na aula e entregar puntualmente os exercicios propostos.  

8.2. Dispoñer na clase, de forma permanente, do material personal e da documentación necesaria para a 

realización dos distintos traballos propostos.  

8.3. Coidar o material propio e alleo, así coma o material común da aula. Respectar o traballo propio e 

dos demáis compañeiros. Traballar con orde e limpeza no seu propio espacio, colaborar na limpeza xeral 

da aula e da material utilizado.  

Se un alumno adoitase unha actitude pasiva ou negativa cara á materia, incumprindo sistemáticamente 

as normas expostas neste punto, será avaliado negativamente, aínda que presente os traballos con 

posterioridade. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 

Neste curso a programación aplícase con flexibilidade ás características do grupo. Hai temas de 

introducción coma “As linguaxes visuais”, que xa se trataron en cursos anteriores e neste, enfócanse dun 

xeito máis práctico traballando directamente cos medios audiovisuais, dado o maior grado de madurez 

do alumnado e á posibilidade de contar con grupos de ratio máis reducida. Ademáis, hai que ter en conta 

as características específicas do grupo, xa que os alumnos que escollen un itinerario tecnolóxico, 

normalmente amosan un maior interese e predisposición polo debuxo técnico, e ao contrario, o alumnado 

do itinerario de letras prefire a parte artística. Hai que ter en conta ademáis que algunas técnicas e 

materiais poden resultar difíciles de utilizar en grupos cunha ratio elevada, pola necesidade de espazo e 

una constante atención do profesor, ao ser materiais totalmente novos para eles, coma na parte de 

escultura. Tendo en conta todo isto, consideramos que a programación ten que ser especialmente flexible 



47 

 

en 4º de ESO. De todos xeitos, mantemos en xeral o criterio de impartir dúas Unidades Didácticas por 

avaliación, aplicando a Unidade 7 ”Recursos na Ilustración e o Deseño” nos temas cos que esté 

relacionada. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES  

 

- Resolver problemas de composición mostrando sensibilidade, orde e limpeza, así como a capacidade de 

aplicar algúns dos conceptos e destrezas adquiridos.  

- Coñecer as características e autores principais dos movementos artísticos das vangardas traballados na 

clase durante o curso, e ser capaz de reproducir ou interpretar obras de ditos movementos.  

- Saber representar o volume no plano segundo as diferentes técnicas de claroscuro.  

- Desenvolver un proxecto de deseño, desde os bocetos ou croquis previos ata a arte final.  

- Coñecer as cores primarias, secundarias, complementarias. Manexar a mestura sustractiva e os efectos 

de contraste e harmonía na cor.  

- Elaborar formas volumétricas con alomenos unha das técnicas empregadas.  

- Coñecer as escalas e utilizalas axeitadamente.  

- Diferenciar e utilizar as perspectivas isométrica e cabaleira.  

- Coñecer e manexar os fundamentos da perspectiva cónica frontal e oblicua.  

 

MATERIAIS E RECURSOS  

 

Para facilitar a comprensión dos conceptos, ofreceráselles ós alumnos exemplos nos que se aprecie a 

aplicación funcional dos coñecementos adquiridos. Fumos elaborando ao longo destes anos un arquivo-

imagoteca, tanto en soporte dixital coma en papel, a partir dos traballos dos propios alumnos que nos 

sirven de apoio para plantexar os exercicios en cursos posteriores. Tamén se utilizarán proxeccións de 

obras de arte moderno e de vangarda, coma exemplos ou punto de partida para traballos, facilitando así 

o coñecemento de obras e autores fundamentais da pintura e da escultura. Ademáis, usaremos Internet 

na proxección de exemplos na clase e busca de información por parte dos propios alumnos.  

Por outra banda, o alumno precisará o seu propio material de debuxo técnico e de pintura.  

Utilizaremos tamén cámara fotográfica e, se é o caso, de vídeo. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Pretendemos que a cualificación reflicta non so a asimilación dos contidos da materia, senón o 

desenvolvemento gradual das competencias básicas relacionadas no apartado 3 desta programación, así 

como o esforzo do alumno/a para superarse a si mesmo, a capacidade para o traballo en grupo, a 

creatividade á hora de resolver os exercicios e, en xeral, a boa disposición para aprender nos moi variados 

campos que se tratan nesta materia. 

Factores a ter en conta nos criterios de cualificación: 

• Láminas entregadas e grao de consecución. 

• Puntualidade na entrega.  Baixarase a nota por cada día de atraso. 

• O traballo realizado na clase  valorarase   máis que o  realizado en casa  aínda que o resultado 

sexa peor. 

• A dificultade na sua realización. 

• A correcta execución das mesmas 

• A creatividade das solucions. 
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• Faranse co acabado, rigor, limpeza e o orden necesario todolos exercicios e traballos de maneira 

que se axusten ao que se lle pida en cada un de eles. 

• Levar a clase o material necesario e en caso de reincidir en non ir a clase co material repercutirá 

negativamente na nota. 

• En relación  cos  seus  compañeiros valorarase   a  conduta solidaria e  penarase interromper o 

traballo dos demais. 

 

Os alumnos con avaliacións suspensas terán que presentar traballos o largo do curso, para poder 

recuperar ditas avalacións. 

 

 

CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polos alumnos/as 

nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

 

Apart.  Instrumentos de av.     Observacións                             Ponderac. 

• A • Láminas e traballos 

realizadas na aula e 

completadas na casa. 

• As láminas e traballos valoraranse de 0 a 10 

puntos, poidendo ponderar a nota de cada 

lámina dentro do cómputo global das 

mesmas en función da complexidade que 

presente ou o tempo de traballo requerido. 

• A puntuación de cada lámina rebaixarase 

cun punto cada día no que o alumno se 

retrase na entrega.  

• 90% 

• B • Rexistro de actitude e 

traballo na aula, así como 

saídas á pizarra para 

resolución de exercicios 

(Caderno do profesor) 

 
• 10% 

 

Será obligatorio entregar todos os traballos para aprobar as avalacións, por tanto non presentar un 

traballo suporá suspenso automático de dita avaliación. 

 

Si un alumno non supera o 5 ,a sua calificación será INSUFICIENTE con valores: 0,1,2,3,4  

Entre 5 y 5,49 a nota será SUFICIENTE con valor numérico: 5  

Entre 5,5 y 6,49 a nota será BEN con valor numérico: 6  

Entre 6,5 y 8,49 a nota será NOTABLE con valores: 7,8  

Entre 8,5 y 10 a nota será SOBRESALIENTE con valores: 9,10.  

Cada día no que o alumno/a non presente material se rexistrará cun signo negativo. A acumulación de 

tres negativos suporá unha amonestación, esta medida se toma para que o alumno se conciencie da 

importancia do traballo na aula. 

A falta de puntualidade na entrega dos traballos se penalizará cun punto cada día que o alumno non 

entregue o traballo. 

La calificación final ordinaria corresponderá a media das tres avaliacions, tendo que ter aprobadas con 

un 5 cada unha delas para poder hfcer a media, a o longo do cursool alumno poderá recuperar as 

avaliacions suspensas entregando os traballos cuia nota fora sido negativa ou traballos non entregados. 

En caso contrario  terán  como última oportunidad, a  pproba extraordinaria que corresponde o curso 

completo. 
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9. AVALIACIÓN. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. ESO 

 

Pretendemos que a cualificación reflicta non so a asimilación dos contidos da materia, senón o 

desenvolvemento gradual das competencias básicas relacionadas no apartado 3 desta programación, así 

como o esforzo do alumno/a para superarse a si mesmo, a capacidade para o traballo en grupo, a 

creatividade á hora de resolver os exercicios e, en xeral, a boa disposición para aprender nos moi variados 

campos que se tratan nesta materia. 

Factores a ter en conta nos criterios de cualificación: 

• Láminas entregadas e grao de consecución. 

• Puntualidade na entrega.  Baixarase a nota por cada día de atraso. 

• O traballo realizado na clase  valorarase   máis que o  realizado en casa  aínda que o resultado 

sexa peor. 

• A dificultade na sua realización. 

• A correcta execución das mesmas 

• A creatividade das solucions. 

• Faranse co acabado, rigor, limpeza e o orden necesario todolos exercicios e traballos de maneira 

que se axusten ao que se lle pida en cada un de eles. 

• Levar a clase o material necesario e en caso de reincidir en non ir a clase co material repercutirá 

negativamente na nota. 

• En relación  cos  seus  compañeiros valorarase   a  conduta solidaria e  penarase interromper o 

traballo dos demais. 

 

Os alumnos con avaliacións suspensas terán que presentar traballos o largo do curso, para poder 

recuperar ditas avalacións. 

 

 

CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polos alumnos/as 

nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

 

Apart.  Instrumentos de av.     Observacións                             Ponderac. 

• A • Láminas e traballos 

realizadas na aula e 

completadas na casa. 

• As láminas e traballos valoraranse de 0 a 10 

puntos, poidendo ponderar a nota de cada 

lámina dentro do cómputo global das 

mesmas en función da complexidade que 

presente ou o tempo de traballo requerido. 

• A puntuación de cada lámina rebaixarase 

cun punto cada día no que o alumno se 

retrase na entrega.  

• 90% 

• B • Rexistro de actitude e 

traballo na aula, así como 

saídas á pizarra para 

resolución de exercicios 

(Caderno do profesor) 

 
• 10% 
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Será obligatorio entregar todos os traballos para aprobar as avalacións, por tanto non presentar un 

traballo suporá suspenso automático de dita avaliación. 

 

Si un alumno non supera o 5 ,a sua calificación será INSUFICIENTE con valores: 0,1,2,3,4  

Entre 5 y 5,49 a nota será SUFICIENTE con valor numérico: 5  

Entre 5,5 y 6,49 a nota será BEN con valor numérico: 6  

Entre 6,5 y 8,49 a nota será NOTABLE con valores: 7,8  

Entre 8,5 y 10 a nota será SOBRESALIENTE con valores: 9,10.  

Cada día no que o alumno/a non presente material se rexistrará cun signo negativo. A acumulación de 

tres negativos suporá unha amonestación, esta medida se toma para que o alumno se conciencie da 

importancia do traballo na aula. 

A falta de puntualidade na entrega dos traballos se penalizará cun punto cada día que o alumno non 

entregue o traballo. 
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9.1. SISTEMA DE AVALIACIÓN. 

 

A avaliación realizarase ó longo do curso escolar por medio da observación. A avaliación orientadora 

farase mediante a valoración dos traballos desenvolvidos ó longo do curso.  

A efectos de cualificación, teranse en conta ambos apartados conforme ao seguinte cálculo: 

a) Exercicios e traballos de clase. Valoraranse de 0 a 10 puntos debendo entregar a totalidade dos 

exercicios propostos no prazo que se estableza, penalizando con 1 punto cada día que o alumno non 

entregue o traballo. A nota media dos traballos calcularase sobre o total de exercicios propostos, sexa cal 

sexa a cantidade dos entregados. 

 

c) Caderno do profesor, actitude. A nota de cada avaliación obterase ponderando un 90 % polos traballos 

e un 10% que se valorará en función das condutas positivas ou negativas que presente. Dado que a 

lexislación non permite cualificacións en números decimais, este factor implica un redondeo, cara arriba 

ou cara abaixo, da nota media anterior. 

 

As cualificacións axustaranse ás normativas oficiais: 

 

 - Cualificación negativa:  Insuficiente (0, 1, 2, 3 ou 4). 

 - Cualificación positiva:   Suficiente (5).  

               Ben (6).  

               Notable (7 e 8).  

               Sobresaliente (9 e 10). 

 

-Se o alumno suspende unha avaliación, terá a posibilidade de aprobala ao longo das avaliacións 

seguintes coa repetición dos exercicios non superados, se é a terceira avaliación deixaráselle un plazo 

para entregar os traballos suspensos ou non entregados. 

 

-Haberá un plazo para a entrega de traballos en xuño, para aqueles alumnos que non superen o curso 

por avaliacións. Hai que ter en conta que esta materia é eminentemente práctica.  

 

 

 

9.2. AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA. 

 

La calificación final ordinaria corresponderá a media das tres avaliacions, tendo que ter aprobadas con 

un 5 cada unha delas para poder facer a media, a o longo do curso o alumno poderá recuperar as 

avaliacions suspensas entregando os traballos cuia nota fora sido negativa ou traballos non entregados. 

En caso contrario  terán  como última oportunidad, a  proba extraordinaria que corresponde o curso 

completo. 

Os alumnos/as desconformes coa cualificación obtida poderán solicitar unha revisión dos seus traballos 

realizados durante o curso. As cualificacións non serán definitivas ata tanto teña lugar esa revisión. 

 

De xeito excepcional (alumnado que se incorpora co curso comezado, que por algún motivo debidamente 

acreditado se ausente da clase un período prolongado, que perda o dereito á avaliación continua...) poderá 

realizarse un exame extraordinario ao final do curso, de xeito que se acredite que o nivel de competencias 
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destes alumnos/as é semellante ao do alumnado que seguiu o proceso de avaliación normal e se garanta 

a igualdade de oportunidades con respecto aos mesmos. O contido e características desta proba estará 

condicionado polas condicións que provoquen a súa necesidade. 

 

9.3. AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

 

A convocatoria de setembro implica a necesidade de xustificar en poucos días un nivel de competencias 

nunha ou varias materias equiparable ao que debía acreditarse en xuño despois dun curso completo. 

Resulta imposible, polo tanto, realizar un proceso avaliativo comparable ao sistema descrito ata agora, 

polo que se reducirá a unha proba-exame, puntuable de 1 a 10, con preguntas ou pequenos exercicios 

referidos aos contidos mínimos especificados nas distintas unidades didácticas.  

- Os alumnos que non superen o curso en xuño deberán presentarse a un exame en setembro. O exame 

de setembro terá unha nota máxima de 6 pois se piden contidos mínimos.  

 

Do mesmo xeito que en xuño, os alumnos/as desconformes coa cualificación obtida poderán solicitar unha 

revisión do seu exame. A cualificación no será definitiva ata tanto teña lugar esa revisión.  

 

9.4. CONTIDOS MÍNIMOS. 

 

Os mínimos esixibles para poder superar a materia son os que en cada Unidade Didáctica aparecen 

consignados no apartado de Contidos Mínimos. Convén aclarar unha cuestión que facilmente se presta a 

equívocos entre o alumnado e as familias: os contidos mínimos non constitúen unha relación de conceptos 

suficientes para que o alumno/a supere a materia (o que implicaría unha "ignorancia permitida" do resto 

dos contidos), senón que deben ser considerados como os coñecementos imprescindibles que, de non ser 

asimilados, suporán que o/a alumno/a non superará o curso.   

 

 

9.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Polo que respecta á avaliación do traballo realizado polo alumnado ao longo do curso, empregaranse os 

seguintes instrumentos: 

 

- Coñecemento do alumnado, que xurdirá da interpretación dos datos contidos na avaliación inicial, as 

follas de rexistro e utilización das técnicas de observación. 

- Carpeta de prácticas do alumno/a. 

- Actividades orais, escritas e gráficas realizadas na aula. 

- Intervencións e participación no conxunto da clase ou grupo. 

- Valoración da expresión do alumnado e dos traballos realizados individualmente ou en grupo. 

– Caderno do profesor É unha ferramenta crucial no proceso de avaliación. Debe constar de fichas de 

seguimento personalizado, onde se anoten todos os elementos que se deben ter en conta: asistencia, 

rendemento en tarefas propostas, participación, conduta, resultados das probas e traballos, etc. Para 

completar o caderno do profesor será necesaria a observación diaria, supervisar o caderno ou carpeta do 

alumno, tomar nota das súas intervencións e anotar as impresións obtidas en cada caso. Entre os aspectos 

que precisan dunha observación sistemática e análise de tarefas destacan: 
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1. Observación diaria: valoración do traballo de cada día, moi utilizado para calibrar hábitos e 

comportamentos desexables.  

2. Participación nas actividades da aula, como debates, postas en común…, que son un momento 

privilexiado para a avaliación de actitudes. O uso da correcta expresión oral será obxecto 

permanente de avaliación en toda clase de actividades realizadas polo alumno.  

3. Traballo, interese, orde e solidariedade dentro do grupo.  

4. Caderno da clase, no que o alumno anota os datos das explicacións, as actividades e exercicios 

propostos. Nel consignaranse os traballos escritos, desenvolvidos individual ou colectivamente na 

aula ou fóra dela, que os alumnos deban realizar a petición do profesor. O uso da correcta 

expresión escrita será obxecto permanente de avaliación en toda clase de actividades realizadas 

polo alumno. A súa actualización e corrección formal permiten avaliar o traballo, o interese e o 

grao de seguimento das tarefas do curso por parte de cada alumno e axudará a valorar distintas 

actividades, así como a organización e limpeza deste.  

 

A avaliación farase en dous planos distintos: 

 

1. Avaliación-diagnóstico do alumno (en relación ó grupo): 

 

a) Valorarase o traballo individual e de grupo ó longo da unidade didáctica, apreciando a utilización e 

comprensión dos conceptos. 

b) Observación da dinámica da clase: preguntas alumno/profesor e profesor/alumno, interacción no 

grupo. 

c) Capacidade de axuda mutua e solidariedade entre os alumnos/as. 

 

2. Avaliación persoal de cada alumno:  

 

a) Valoración dos traballos prácticos realizados, tendo en conta: 

- Resolución correcta do exercicio. 

- Corrección do trazado. Precisión nos trazados xeométricos. 

- Limpeza. 

- Rotulación correcta dos datos escritos. 

- Composición en xeral do traballo presentado (elección do formato, sentido de visión, distribución das 

figuras...) 

 

b) Dos dous primeiros apartados, valorarase a comprensión sobre os conceptos e a teoría dos trazados 

estudados, sobre a correcta aplicación dos procedementos e sobre a destreza no uso dos instrumentos 

de debuxo no relativo á exactitude e precisión. 

 

c) Dos restantes apartados, farase a valoración do acabado final do exercicio e presentación do mesmo.
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10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NA ESO. 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha serie de probas para verificar o nivel no que os alumnos 

chegan a cada curso. Normalmente, consistirán en modelos de exames utilizados nos cursos anteriores, 

pero tamén pode usar ficheiros dedicados aos aspectos máis repetidos da nosa materia, o que proporciona 

unha medida bastante fiable da capacidade visual dos alumnos. 

No caso de que sexa posible, por varios motivos, os informes de cursos previos serán solicitados para o 

coñecemento previo do profesor, faranse intervencións na clase ... todo isto para ter unha idea xeral dos 

alumnos. 

Unha vez que se detecten os problemas de determinados alumnos con dificultades, o persoal do centro 

especializado será informado deles e procederá de conformidade coas clases de apoio e as adaptacións. 

 

 

11. AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

 

O alumnado matriculado en 2º tendo pendente a área de Educación Plástica e Visual de 1º, así como os 

matriculados en 4º de E.S.O. sen superar a área de Educación Plástica e Visual de 3º e/ou 1º cursos, 

deberán seguir un sistema de avaliación específico para a materia pendente. A materia do curso pendente 

será dividida en tres partes, que serán avaliadas coincidindo coa 1º, 2º e 3º avaliación ordinarias. De 

cada unha delas se lles entregarán unha serie de exercicios que deberán resolver. A cualificación 

procederá, nun 100%, dos exercicios entregados. Os alumnos e alumnas que, deste xeito, entreguen 

TODOS os traballos acadarán unha avaliación positiva cunha nota máxima de 6 pois se piden contidos 

mínimos. na materia pendente que, consecuentemente, quedará aprobada.  

 Caso de non aprobar unha ou as tres avaliacións, terán dereito a un exame de recuperación, relativo ás 

tres avaliacións, no mes de xuño . Se aínda así non aprobasen a materia, poderán presentarse na 

convocatoria extraordinaria de setembro, aínda que neste caso o exame versará sobre a totalidade da 

materia, en setembro a nota máxima e de 6 pois se piden contidos mínimos. na materia pendente que, 

consecuentemente, quedará aprobada. 

 

Con respecto ao criterio de que nas materias que teñan continuidade en varios cursos un aprobado nunha 

área dun curso superior implicará aprobar a materia pendente desa área, no caso da Educación Plástica 

e Visual temos contidos que non presupoñen necesariamente una capacidade asimilada nun curso anterior 

non aprobado, polo que non se pode aplicar ese principio de xeito automático. 

 

 

 

12. MÉTODOS PEDAGÓXICOS. 

 

O desenvolvemento das distintas unidades didácticas levarase a cabo a través de actividades individuais 

e de grupo que potencien: 

 

a) A observación-investigación-reflexión, (entendendo a investigación no senso experimental); trátase de 

que o alumnado descubra por medio da experiencia e da observación. 
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b) A autoexpresión e creatividade dos alumnos/as, deixando que se manifesten as súas emocións e os 

seus intereses como soporte temático (motivación).  

 

Seguiráse un criterio de organización dos contidos por dificultade, comezando polos máis concretos ou 

próximos ao alumnado ("Mira ao teu arredor") como preparación para comprender outros conceptos máis 

esixentes e abstractos, segundo un esquema de organización cíclica e operatividade que se reflexa na 

formulación "saber ver", "saber interpretar" e "saber facer". Para "saber ver" e "saber interpretar", 

amosaranse aos alumnos/as obras xa realizadas para que observen as características técnicas e plásticas, 

previa exposición teórica; para "saber facer" levaranse a cabo exercicios tanto individualmente como en 

equipo, tendo en conta os aspectos procedementais.  

 

Polo anterior, o profesorado do noso departamento fará unha exposición da unidade didáctica a 

desenvolver, aclarando as dúbidas que vaian xurdindo ó longo da mesma; utilizando como apoio cando 

sexa necesario documentación e ilustracións tanto en formato papel como proxecións de imaxe fixa, vídeo 

ou recursos informáticos. Posteriormente proporá ó alumnado unha serie de exercicios prácticos nos que 

se apliquen os conceptos estudados. Na medida do posible, procurarase que eses exercicios estean 

referidos a obxectos reais que aparezan no contorno do alumno, a  fin de servir de referencia formal e 

darlle un carácter máis práctico á materia, alentando a creatividade, sensibilidade, orde e planificación 

dos mesmos; así mesmo, favorecerán a atención á diversidade. Os exercicios potenciarán a busca 

individual de novas solucións, tanto na composición como nos materiais a utilizar. Periodicamente 

combinarase o traballo individual co traballo de grupo, debéndose fomentar o debate e o intercambio de 

ideas sobre a maneira de resolver os exercicios propostos, reparto de tarefas, chegada a acordos e 

respecto polas ideas dos demais nun criterio de tolerancia, o que pode supor unha importante axuda para 

algúns membros do grupo. 

 

Faranse exposicións periódicas dos traballos buscando crear un hábito de autoavaliación e de crítica 

respecto aos traballos tanto propios como alleos. 

 

 

13. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Os libros de texto propostos para este curso académico son os seguintes: 

 

      E.P.V. ESO: Non se propón libro de texto. Proporcionarase ao alumnado material teórico para o 

seguimento do curso. 

 

O Departamento dispón de material didáctico que pode empregar no desenvolvemento dos contidos: 

Blog: espaciocreativo2.blogspot.com 

Pizarra dixital (dispoñible para os grupos de 1º ESO dentro do programa Abalar). 

Ordenador portátil e retroproxector nas aulas 

Volumes para debuxar do natural: figuras de escaiola e pezas de metal. 

Tórculo para estampación. 

Cortador de porespan. 

Material de debuxo artístico e pintura: témpera, pinceis, lápices da cores, rotuladores, carboncillo. 

Material diverso de debuxo técnico: compases, escuadras, cartabóns, regras, xogos de modelos. 
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Textos varios, tanto referidos á Educación Plástica e Visual como a Debuxo Técnico. 

 

 

14. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

O actual marco lexislativo propugna unha educación integradora, na que se recoñeza a diversidade da 

poboación escolar e dea resposta aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Esta 

atención diversificada pódese levar a cabo, na maioría dos casos, no ámbito das actuacións pedagóxicas 

habituais. Sen embargo, as necesidades educativas dalgúns alumnos e alumnas requiren adoptar unha 

serie de actuacións pedagóxicas, curriculares e organizativas (uso de recursos específicos) distintas das 

habituais. 

 

No comezo do curso levarase a cabo unha avaliación inicial para detectar posibles casos de necesidades 

educativas especiais. Esta avaliación farase a partir da observación directa do alumnado, da realización 

de exercicios específicos e do historial académico, analizando os informes do profesorado dos cursos 

anteriores (se os houbese). De atoparse algún alumno/a con necesidades educativas especiais, poderán 

adoptarse diversas estratexias: 

 

14.1. REFORZO EDUCATIVO. 

 

É unha medida a adoptar con alumnos/as que presentan deficiencias formativas leves, que non lles impida 

seguir o curso académico e non sexa previsible que lles dea problemas para superalo. Centraranse na 

realización de exercicios específicos a parte dos propostos para o conxunto do grupo, cun grao de 

dificultade máis asequible, a fin de conseguir a asimilación dos contidos pola vía da práctica. 

 

O desenvolvemento do reforzo educativo será responsabilidade do profesor/a que imparte a área, coa 

colaboración do Departamento se fose necesario e así fose requirido por dito profesor/a. 

 

 

14.2. ADAPTACIÓN CURRICULAR PERSONALIZADA. 

 

É unha adaptación aplicable ao alumnado con necesidades educativas especiais, ben por dificultades de 

aprendizaxe, ben polas súas capacidades excepcionais, co obxecto de que podan acadar o máximo 

desenvolvemento dentro das súas capacidades; trátase de alumnos e alumnas que por diversas razóns 

educativas, sociais, culturais, por padecer déficit de calquera índole ou por posuír calidades excepcionais, 

non poden seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe sen medidas de modificación esencial do 

currículo de referencia. 

 

 Os obxectivos previstos no currículo poderán ser readaptados, reducidos, completados ou ampliados; os 

contidos tamén poderán ser modificados ou complementados, e os criterios de avaliación, de igual xeito, 

poderán ser adaptados, complementados ou modificados. 

 

O deseño e desenvolvemento dunha adaptación curricular corresponde ao profesor ou profesora que 

imparte a área ou materia, previa avaliación diagnóstica das características do alumno ou alumna, coa 

colaboración do Departamento, co asesoramento do/a responsable da orientación educativa do instituto 
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ou equipo psicopedagóxico de apoio e, se fose o caso, de calquera profesional que participe na atención 

ao alumno ou alumna afectado. O seu desenvolvemento realizarase integrado nas accións educativas 

ordinarias do grupo de alumnos de referencia. 

 

 

14.3. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

O modelo curricular aberto e flexible baséase en que os currículos están establecidos no seu primeiro 

nivel de concreción, tendo como fonte psicopedagóxica o referente dun alumnado posuidor dunhas 

capacidades consideradas como as máis habituais entre o mesmo grupo de idade. Pode suceder, sen 

embargo, que pola evolución dalgúns alumnos sexa previsible que rematen a súa escolarización sen ter 

acadados os obxectivos xerais da E.S.O. Estes alumnos poderán ser incluídos nun programa de 

diversificación curricular, que constitúe unha medida de atención á diversidade na que se adoptan outros 

criterios metodolóxicos e de organización do currículo coa finalidade de que os alumnos e alumnas que 

accedan a el poidan acadar o título de graduado en educación secundaria mediante unha metodoloxía e 

uns contidos axeitados ás súas características e necesidades. 

 

A organización do Programa de Diversificación Curricular é competencia do Departamento de Orientación, 

coa colaboración dos Departamentos Didácticos e a coordinación da Xefatura de Estudos, e consta de tres 

áreas específicas (Ámbito Lingüístico, Ámbito Científico e Lingua Estranxeira), unha materia optativa e 

tres áreas do currículo común. Nestas últimas, o alumnado estará integrado nun grupo de referencia. A 

área de Educación Plástica e Visual é unha destas tres áreas comúns, pero só no terceiro curso de E.S.O.  

 

 

 

15. EDUCACIÓN EN VALORES. CONTIDOS TRANSVERSAIS. 

 

Teráse en conta no momento de desenvolver as unidades didácticas, a inclusión de temas educativos de 

interese xeral, de xeito que, a maiores dos contidos específicos da Área, proporcionen ao alumnado unha 

formación noutras facetas da vida e fomenten o diálogo e a reflexión, ao mesmo tempo que contribúen 

na adquisición das competencias básicas. Algúns destes contidos enfocaranse desde a colaboración co 

programa de actividades complementarias e extraescolares, no marco das celebracións que contempla o 

calendario escolar (Día da Paz, Día contra a Violencia de Xénero, Día dos Dereitos do Consumidor, Día 

Mundial do Medio Ambiente, Día da Saúde...). Deste xeito, consideraranse os seguintes temas 

transversais: 

 

9.1. EDUCACIÓN VIAL. 

 

Preténdese que os alumnos e alumnas asuman os diferentes papeis que se poden presentar a unha persoa 

en relación co mundo do transporte actual (peón, condutor, usuario do transporte público, ciclista, 

motorista...). Dadas as características de idade do alumnado de E.S.O., débese buscar unha 

sensibilización especial do/a alumno/a como condutor de moto ou ciclomotor, considerando a fraxilidade 

que presentan no conxunto do tráfico rodado. A estratexia da área de Educación Plástica e Visual irá 

encamiñada ó recoñecemento dos códigos e sinais visuais que posibilitan a ordenación do tráfico. 

 

9.2. EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA. 

 

A aula constitúe unha sociedade en miniatura, na que deben respectarse as normas elementais que rexen 

a convivencia en sociedade, sendo un lugar ideal para iniciar ós alumnos e alumnas nas fórmulas de 

cortesía e na consideración dos demais como semellantes aos que hai que tratar como nos gustaría que 

nos tratasen a nós. Neste sentido, fomentarase o traballo en grupo partindo do respecto mutuo como 

fundamento das relacións entre persoas. 



59 

 

9.3. EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR. 

 

A estratexia da área de Educación Plástica e Visual tenderá a identificar as características da publicidade 

e a fomentar unha análise crítica das virtudes e defectos dos produtos independentemente do atractivo 

que poidan presentar os anuncios ou envases, de xeito que o alumnado se conciencie dos seus dereitos 

e deberes como consumidor e sexa quen de facer unha compra vantaxosa comparando as características 

de distintos produtos. 

 

9.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Tentaráse implicar ao alumnado na conservación e respecto do medio ambiente, na idea de que hai que 

conservar o planeta xa que é o único do que dispoñemos. Fomentar a idea de que a conservación 

ambiental debe comezar polo que temos máis cerca, partindo do concepto de que se todos participamos 

na conservación do contorno máis inmediato, a suma das partes proporcionaranos o todo que buscamos. 

Neste sentido, fomentaranse as estratexias tendentes a manter a orde e limpeza no recinto do Instituto 

como lugar no que convivimos todos moitas horas cada día, e nun segundo plano, a participación de cada 

un na conservación do contorno no que vivimos (actuación sobre a rúa, o pobo, a aldea...). Incluirase a 

idea de reciclaxe como unha posible solución á problemática dos residuos, coa posibilidade de iniciarse, 

como exercicio didáctico, no proceso de reciclado de papel. 

 

9.5. EDUCACIÓN PARA A SAÚDE. 

 

Como complemento da educación ambiental, débese incidir na educación para a saúde, que pode 

contemplarse como unha consecuencia dos anteriores (educación ambiental e para o consumo). Pódese 

facer incidencia nestes aspectos dentro de temas máis xerais como ao tratar dos "mass-media", televisión, 

publicidade, cartelismo, etc., facendo fincapé no fomento do exercicio físico e hábitos como a lectura 

contraposta ao consumo televisivo. 

 

9.6. EDUCACIÓN PARA A PAZ. 

 

A educación para a paz deberá presentarse como un concepto amplo, que inclúe desde o trato cotián cos 

veciños e compañeiros ata o mundo complexo das relacións internacionais, fomentando a idea de que a 

relación de respecto mutuo e cordialidade cara os veciños e compañeiros é o fundamento para construír 

unha sociedade máis xusta que sexa capaz de afrontar a s súas diferenzas sen recorrer á agresividade 

(segundo o concepto de que unindo moitos poucos conséguese un moito). Infundir o rexeitamento da 

guerra como forma de resolver as diferenzas. 

 

9.7. EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE. 

 

Trataráse de concienciar ao alumnado nos distintos tipos de discriminación que aínda hoxe están 

presentes na sociedade. Hai que poñer especial énfase na desigualdade sexual, fomentando a igualdade 

entre rapaces e rapazas na aula, evitando estereotipos tradicionais e facendo ver que ambos poden facer 

as mesmas tarefas tanto na aula como na casa ou en calquera outro lugar. Así mesmo, recoñecer indicios 

de calquera outra desigualdade que se pode observar na sociedade actual, tanto no contorno máis 

inmediato do alumnado como nunha escala ampla (discriminacións sociais, raciais, étnicas, relixiosas, por 

idade, etc...). Fronte a isto, potenciar o sentimento de solidariedade, destacando valores sociais sobre o 

individualismo. 
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16. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 
 

O Departamento de Artes Plásticas ten colaborado tradicionalmente con moitas das actividades 

desenvolvidas desde a Biblioteca do Instituto, tanto nos aspectos gráfico-plásticos que lle son propios 

como no desenvolvemento de actividades de fomento da lectura. 

 

Dedicarase un 25% do horario da materia EPV ao desenvolvemento do devandito Plan. 

Así, das oito horas mensuais da materia, dúas, dedicaranse a este obxectivo. 

Polo tanto, proponse a lectura na clase de poesía, para posteriormente proceder á ilustración libre e 

persoal das mesmas (traballo que comezará na clase despois de ler e que pode terminar en casa xa que 

a maior parte do tempo destas clases dedicarase, como dixemos, á lectura). 

Se deberá facer énfasis na consecución de: 

- Comprensión lectora 

-Un léxico novo ou descoñecido que aparece. 

-Entonación e expresión oral en público. 

-Interés e esforzo no posterior traballo ilustrativo. 

 

 

 
 

 
17. CONTRIBUCION AO PLAN TIC. 
 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación están presentes na vida cotiá como unha ferramenta de 

aprendizaxe, investigación e comunicación cun amplo abano de posibilidades no ámbito educativo. 

Conforme ás directrices do Plan TIC do Instituto, o Departamento de Artes Plásticas ten previsto un 

conxunto de iniciativas neste ámbito: 

 

- Emprego de internet para a xestión académica a través do programa XADE. 

  

- Plan Abalar. Os grupos de 1º e 2º de E.S.O. dispoñen de aulas Abalar, equipadas con encerado dixital, 

canón de proxección e miniordenadores para o alumnado.  

 

- Posible incorporación a Abalar Móbil, dentro do plan xeral do instituto para a xestión ordinaria de faltas 

de asistencia e xustificacións, notificacións, citas con pais/nais/titores e comunicación xeral coas familias 

do alumnado. 

 

- Fomento do uso de internet para busca de información. Especialmente nos grupos de 3º e 4º E.S.O., 

nos que programamos actividades con formato de proxecto (deseño industrial, publicidade...) nos que é 

preciso un proceso de investigación previa. 

 

- Emprego do correo electrónico, tanto entre profesores (comunicacións, informes de alumnos/as, 

enlaces, textos ou imaxes de interese, material didáctico...) como co alumnado (comunicacións persoais, 

subministro de exercicios e actividades, recollida de exercicios resoltos...) 

 

- Uso do canón de proxección. A aula de Plástica non está incluída no plan Abalar, pero cando menos 

dispón dun canón de proxección que xa estamos empregando asiduamente para presentacións de 

unidades didácticas, proxección de imaxes relacionadas cos temas programados e, moitas veces, 

substituíndo ao encerado tradicional. 

 

- En colaboración con profesorado doutros centros, participamos no blogue colectivo "Caladoiro", que 

recolle, máis que materiais curriculares, propostas de prácticas a realizar na clase, presentacións de 

unidades didácticas concretas e actividades alternativas relacionadas coa Educación Plástica e Visual. 
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18. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

A acción lectiva nas materias propias do Departamento contribuirá ao logro dos obxectivos fixados no 

Plan de Convivencia: 

 

- Preparar para a vida social adulta. 

- Asumir e practicar valores cívicos e democráticos. 

- Formar para a paz, a cooperación e a solidariedade. 

- Fomentar as boas relacións interpersoais e a autoestima desde o diálogo, a participación e a asunción 

de responsabilidades. 

- Tomar decisións, pactar, fomentar a crítica construtiva e adquirir compromisos. 

- Mellorar o clima de convivencia escolar e as relacións entre os distintos sectores da comunidade 

educativa. 

- Ensinar inclusivamente, tendo en conta as necesidades de todo o alumnado, con respecto ás diferenzas. 

- Ensinar en valores para aprender a convivir de maneira responsable, favorecendo o traballo colaborativo. 

- Superar os climas de tensión creando relacións de interdependencia entre iguais. 

 

En canto ás iniciativas concretas que se desenvolverán: 

 

- Realización de traballos en equipo, a fin de fomentar o diálogo entre o alumnado, a toma democrática 

de decisións e a asunción de responsabilidades no resultado do exercicio. 

- Realización de exercicios plásticos tomando como referente os contidos transversais definidos no 

presente proxecto didáctico. 

- No instituto hai unha apreciable proporción de alumnado inmigrante. Incidirase na clase na súa acollida 

e integración, valorando as diferenzas culturais como experiencias enriquecedoras para todos 

- Valorar na avaliación os contidos actitudinais. 

- Atallar de raíz calquera tensión ou conduta disruptiva que xurda, remitindo ao alumnado causante á 

aula de convivencia, con tarefas específicas para realizar nela. 

 

 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Aínda é moi complicado nestas datas facer unha planificación de actividades complementarias e 

extraescolares nun panorama tan incerto coma o que estamos a vivir. Programar unha saída, unha 

visita a un museo ou exposición de interese resulta inasumible coa dotación do Departamento, e non 

resulta moi ético esixir ás familias unha achega económica no contexto dun tramo educativo obrigatorio, 

tanto máis como que moitas desas familias tamén sofren grandes apuros económicos. Por outra banda, 

a estas alturas de novembro descoñecemos a programación cultural do contorno, polo que non sabemos 

se no segundo trimestre, por exemplo, algunha institución cultural pode ofrecernos algunha iniciativa 

especialmente interesante. 

 

Este apartado non é tanto unha programación de actividades como unha declaración de intencións con 

respecto a posibles actividades a realizar: 

 

 

- Visitas ao Museo de Arte Contemporánea, Museo de Belas Artes da Coruña, Fundación Luís Seoane, 

salas de exposicións ou Institucións culturais, aínda sen especificar, que se organice neste curso escolar 

e que se consideren interesante e enriquecedora a asistencia do alumnado de Educación Plástica e Visual, 

Debuxo Artístico e Debuxo Técnico de 1º BAC. 

 

- Visita e participación nos talleres didácticos que organice cerámicas O Castro en A Sada.   

   

De xeito máis concreto, participaremos en actividades desenvolvidas desde o propio Instituto, algunhas 

xa con certa tradición, dentro das celebracións contempladas no calendario escolar ou baixo iniciativa 

propia: 

 

- Participación no concurso fotográfico “Paseo xeométrico” 
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- Festa de outono. Samaín. 

 

- Semana das Letras Galegas.  

 

- Entroido. 

 

- Nadal. 

 

- Colaboración noutras actividades que se organicen no Centro, contratos programa: Iguála-Te, Inclúe-

Te, Club de Letras 

 

 

 

 

 

20. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

O procedemento de seguimento do proxecto curricular coincidirá coas sesións de avaliación, que terán en 

conta, entre outros, os seguintes aspectos: 

 

- Sesión de avaliación despois da avaliación inicial. Nesta sesión de avaliación, como consecuencia da 

avaliación realizada na avaliación inicial, será estudada se a planificación prevista é adecuada en función 

de: 

 

- Se o alumno ten os coñecementos previos necesarios para achegarse a este proxecto curricular e, se 

non, medidas para adoptar. 

- Os contidos a desenvolver e a súa secuenciación. 

- Se as estratexias metodolóxicas planificadas son as máis axeitadas para este grupo. 

- A organización temporal planificada. 

- Se o tipo de actividades planificadas son axeitadas para o grupo de alumnos. 

- Sesións da primeira e segunda avaliación. Nestas sesións de avaliación, analizarase o desenvolvemento 

do proxecto curricular e avaliará os seguintes aspectos: 

- Se o alumno adquire os coñecementos e as habilidades que ofrece. 

- Se a organización temporal das mesmas é adecuada. 

- Se as estratexias metodolóxicas desenvolvidas son as máis adecuadas. 

 

 
 

 
21.CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN CURRICULAR, HORARIOS, ESPAZOS E 

REQUISITOS. 
 

-O espazo que temos é de dúas aulas específicas; nestas aulas temos un videoproyector e con todo o 

material da 

 

artamento 

Neste espazo vemos os contidos teóricos e prácticos, os alumnos poden realizar aqueles traballos que 

requiran o uso de auga, pintura, xeso ... 

-O reparto de tempo perfecto sería aquel en que o alumno tivese nas primeiras horas da mañá este tema, 

xa que isto é difícil de conseguir. Probaremos que nas últimas horas o alumno realizará un traballo 

práctico, polo que a parte teórica que veremos no primeiras horas 

 

 

 
 

22. ACTITUDES, VALORES E NORMAS. 
 
Con carácter xeral, consideraranse as seguintes actitudes, valores e normas: 
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a) Interese pola axeitada realización dos traballos artísticos desenvolvidos. 

b) Sensibilidade ante os fenómenos visuais e a obra estética. 

c) Hábito de atención para recoller información visual. 

d) Curiosidade por coñece-la cultura visual galega. 

e) Interese pola aprendizaxe das técnicas gráfico-plásticas. 

f) Aceptación e cumprimento das normas básicas de organización. 

g) Hábito de coidado ó material e instrumental propio da área. 

h) Respecto ante as execucións plásticas dos compañeiros. 

i) Interese pola realización de traballos en equipo. 

j) Aprecio polas manifestacións culturais galegas. 

k) Curiosidade polas producións artísticas do contorno. 

 

Valoraranse de xeito particular os contidos actitudinais que se derivan dos conceptos, procedementos e 

estándares de aprendizaxe especificados en cada unidade didáctica. En todas elas, ademais, teranse en 

conta as seguintes actitudes: 

 

- Interese por coñece-la organización interna de calquera mensaxe visual e a relación entre a súa 

forma e o seu contido. 

- Disposición para descubrir dimensións estéticas e calidades expresivas nas imaxes que nos rodean. 

- Busca de solucións orixinais á hora de enfrontarse a representacións gráficas, superando 

estereotipos e convencionalismos. 

- Interese por coñece-lo vocabulario específico para amplia-las súas posibilidades de expresión. 

- Actitude positiva e participativa nos traballos en grupo.  

- Gusto pola precisión, exactitude, orde e limpeza na elaboración de representacións gráficas. 

- Gusto pola orde, esmero e limpeza na elaboración e presentación dos traballos. 

- Manexo correcto e conservación en bo estado do material e os instrumentos de debuxo. 

- Valoración da orde e limpeza na aula. 

- Coidado e atención na execución das súas expresións visuais e plásticas. 

- Interese por utilizar novos materiais e experimentar con novas técnicas da expresión plástica e 

visual. 

- Desenvolver hábitos de orde, coidado, atención e precisión no traballo. 
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DEBUXO ARTÍSTICO 

1º BACHARELATO 

Programación didáctica 

Curso 2020-2021 

23. PROGRAMACIÓN 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O debuxo artístico é unha materia básica na formación dos alumnos do bacharelato de artes. O seu 

valor formativo reside en primeiro lugar no desenvolvemento da capacidade de comprensión das formas 

do contorno e, en segundo lugar, na expresión mediante regras e procedementos básicos adquiridos. O 

desenvolvemento e potenciación destas capacidades deberá ser un obxectivo fundamental da materia, 

facendo fincapé no paulatino dominio dos recursos materiais, dos instrumentos e das técnicas que 

permitirán a expresión do propio pensamento de unha forma gráfico-plástica. 

Cabe distinguir dúas vertentes no desenvolvemento da materia: a analítica, que presenta a realidade 

de un modo obxectivo e a subxectiva, na que adquire un maior valor a expresión de sentimentos ou de 

emocións. 

De xeito gradual e secuencial, os coñecementos e as destrezas adquiridos en Debuxo Artístico I deben 

ser a base sobre a que se asente Debuxo Artístico II.  

En Debuxo Artístico I, o alumnado traballa a materia de forma máis obxectiva, préstase atención 

prioritaria ó vocabulario de elementos básicos constitutivos da forma e ás articulacións elementais no 

espazo dunha forma obxectiva, evitando as intencións expresivas de carácter subxectivo. 

No Debuxo Artístico II trabállase máis na interpretación das formas desde distintas intencións 

comunicativas, exercitando o correcto uso dos instrumentos e materiais e considerando con maior énfase 

os aspectos máis subxectivos. 

A materia de Debuxo Artístico nesta etapa debe proporcionar un panorama amplo das súas aplicacións, 

orientando e preparando para outras ensinanzas posteriores que o alumnado poida cursar, sexan artísticas 

ou tecnolóxicas, como base para a formación de profesionais creativos/as: ensinanzas artísticas 

superiores, ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, belas artes e outras afíns; en definitiva, 

ensinanzas creativas nas súas múltiples facetas. 

Debuxo Artístico I estrutúrase coa LOMCE en cinco bloques de contido: "O debuxo como ferramenta", 

"Liña e forma", "A composición e os seus fundamentos", "A luz: o claroscuro e a textura" e "A cor".  

Debuxo Artístico II estrutúrase -segundo a LOE- en catro bloques de contidos: "A forma: análise e 

modificación da forma", "A expresión da subxectividade", "O corpo humano como modelo" e "Materiais e 

técnicas de debuxo. Ampliación de coñecementos". 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

No curso 2016/17 tanto a programación de primeiro curso como de segundo curso de Bacharelato 

están redactada tendo en conta o seguinte marco lexislativo: DECRETO 86/2015, do 25 de xuño (DOG 

Núm. 120 Luns, 29 de xuño de 2015 Páx. 25434), no que se establece o currículo do bacharelato.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Enumeración das competencias clave para o curso 

A materia de Debuxo artístico contribuirá ao desenvolvemento das seguintes competencias clave: 

• CSC. Competencias sociais e cívicas . 

• CCEC. Conciencia e expresións culturais. 

• CCL. Comunicación lingüística . 

• CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor . 

• CMCCT. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

• CAA. Aprender a aprender.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html
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• CD. Competencia dixital. 

 

3. OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO.  

O Debuxo artístico contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma 

e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE CURSO. 

O ensino das técnicas de debuxo artístico no primeiro curso de bacharelato terá como finalidade o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

• Coñece-la terminoloxía, materiais e procedementos mais adecuados, adquirindo o dominio 

necesario para expresarse graficamente de unha  maneira racional e ordenada. 

• Recoñecer e describir os elementos básicos de configuración da forma, utilizándoos correctamente 

na representación analítica de obxectos do contorno. 

• Entende-la realidade formal dos obxectos en función da sua estructura, para a correcta 

representación gráfica dos mesmos. 

• Comprender a importancia dos distintos datos visuais das formas como partes relacionadas dun 

conxunto, prestando especial interese á relación de proporción entre eles, representándoos 

gradualmente segundo a súa importancia e ignorando detalles superfluos.  

• Utilizar a mancha como elemento configurador da forma, desenvolvendo ó máximo as súas 

posibilidades estéticas e descritivas. 

• Utilizar adecuadamente a cor, as súas bases teóricas e as súas aplicacións gráfico-plásticas dunha 

maneira razoada e directa. 

 

4. CONTIDOS 

Contidos 

B1.1. Diferentes modos de ver e debuxar. Debuxo e función.  

B1.2. Expresión da subxectividade. 
 

B1.3. Materiais, utensilios e soportes básicos.  
 

B1.4. Introdución ás técnicas secas e á súa aplicación. 
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B2.1. Elementos básicos na configuración da forma. A liña como elemento configurador. 

 

 

B2.2. A perspectiva intuitiva e a súa aplicación no debuxo artístico. 

 

 

B3.1. Composición intuitiva. Concepto de equilibrio visual. 
 

B3.2. Psicoloxía da forma. Leis visuais que rexen as relacións entre as formas do cadro. 

 

 

B4.1. A mancha como elemento configurador do volume. O claroscuro. 
 

B4.2. A construción das sombras. Valores tonais. 
 

B4.3. Iluminación. Tipos de luz e o seu comportamento. 
 

B5.1. Teoría da cor. Natureza. Dimensións e comportamento da cor.  
 

B5.2. Expresividade da cor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

5.1 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Durante os primeiros días de curso realizaranse probas teóricas e prácticas aos alumnos para valorar 

os seguintes aspectos: 

• O seu grao de dominio de contidos conceptuais básicos 

• Habilidades de representación da realidade por medio de técnicas de debuxo 

• Capacidade creativa e manexo de solucións plásticas 

5.2 Criterios de avaliación 

Criterios de avaliación 

B1.1. Valorar a importancia do debuxo como ferramenta do pensamento e fin en si mesmo, a través 

da historia da arte, no proceso creativo, con fins artísticos, tecnolóxicos ou científicos.  

B1.2. Utilizar con criterio os materiais e a terminoloxía especifica. 
 

B1.3. Amosar unha actitude autónoma e responsable, respectando as producións propias e alleas, 

así como o espazo de traballo e as pautas indicadas para a realización de actividades, achegando á 

aula todos os materiais necesarios. 

 

 

 

B2.1. Describir graficamente obxectos naturais ou artificiais, amosando a comprensión da súa 

estrutura interna. 
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B2.2. Empregar a liña para a configuración de formas e transmisión de expresividade. 

 

 

B3.1. Elaborar composicións analíticas, descritivas e expresivas con diferentes graos de iconicidade. 
 

B3.2. Aplicar as leis básicas da percepción visual ao representar distintos volumes xeométricos ou 

orgánicas dentro dun espazo compositivo, atendendo ás proporcións e á perspectiva. 

 

B4.1. Representar o volume de obxectos e espazos tridimensionais mediante a técnica do 

claroscuro. 

 

B4.2. Valorar a influencia da luz como configuradora de formas e o seu valor expresivo. 
 

B4.3. Explorar as posibilidades expresivas da textura visual e o claroscuro 
 

B5.1. Coñecer e aplicar os fundamentos teóricos sobre a cor e as relacións cromáticas, tanto na 

expresión gráfico-plástica como na análise de diversas manifestacións artísticas. 

 

 

 

 

 

5.3 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os alumnos/as poderán ser avaliados da materia mediante os seguintes instrumentos: 

• Traballo na aula, con correccións do profesor/a e anotación por parte deste/a acerca do emprego 

dos distintos materiais, aplicación das correccións recibidas progresión, e carencias a corrixir. 

• Presentación de traballos sobre os contidos do curso, realizados na aula e na casa, seguindo as 

instrucións dadas polo profesor/a en canto a formato, técnicas, materiais, etc, que se deberán 

entregar nas datas indicadas. 

• Realización de probas teórico-prácticas nas que se poñan en práctica os contidos esixibles, no 

tempo indicado polo profesor/a e seguindo as instrucións que se dean. 

5.4 CRITERIOS SOBRE A CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Os criterios de cualificación a ter en conta na avaliación de cada traballo polo profesor/a serán os 

seguintes: 

1. Aplicación correcta dos contidos conceptuais adecuados á consecución da mensaxe proposta. 

2. Dominio das técnicas de debuxo e posta en práctica para a consecución da mensaxe proposta. 

3. Manexo correcto dos instrumentos e materiais empregados. 

4. Presentación e acabado dos traballos, tendo en conta a limpeza, claridade e orde. 

5. Adecuación ás instrucións e condicións postas polo profesor para cada traballo. 

A cualificación de cada avaliación virá dada polo cálculo do 20% das probas teóricas e o 80%  dos traballos 

presentados e terá en conta o grao de consecución dos obxectivos formulados nesta programación e a 

evolución do alumno/a durante o curso. Non se fará media se as notas de exame ou do conxunto dos 

traballos do trimestre non chegan ó catro. 

Os traballos entregados fora de prazo só se recollerán se o alumno/a non asistiu ás clases na data prevista 

para a súa entrega por falta xustificada e documentada oficialmente (mediante xustificante médico ou 

similar), en aplicación das normas impostas polo centro para a realización de exame. Ditos traballos 

deberán entregarse en canto o alumno se incorpore despois da falta. 
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5.5 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

A avaliación será continua, tendo en conta a evolución do alumno/a durante o curso. Para apreciar dita 

evolución, o alumno/a deberá volver a realizar os traballos ou probas escritas que se lle indiquen de entre 

os que non acadaron avaliación positiva na primeira entrega. 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Os estándares de aprendizaxe avaliables son especificacións dos criterios de avaliación que permiten 

definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber 

facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento 

ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. A 

súa numeración correspóndese con cada un dos criterios de avaliación sinalados no apartado anterior. 

6.1 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

De entre os contidos a impartir na materia que se recollen nesta programación, considéranse mínimos 

imprescindibles para superar a materia os seguintes: 

• Coñecer e manexar os distintos materiais e técnicas propias do debuxo artístico. 

• Saber encaixar e encadrar os elementos no soporte, cumprindo as normas de proporción 

e composición. 

• Manexar as gamas de grises para a súa aplicación no exercicio do claro-escuro, dando 

como consecuencia, os aspectos de volume e espazo, atmosfera, etc.., no plano. 

• Dominar a expresividade da forma para conseguir plasmar as características 

diferenciadoras dos distintos elementos a representar. 

• Utilizar a cor como un recurso expresivo e construtor adaptándoa ás necesidades do 

exercicio. 

O grao mínimo de consecución para superar a materia serve para sinalar o grao de consecución esixible 

dun estándar (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao esixido de consecución, 

máis importante se considera o estándar. 

 

Estándares de aprendizaxe  Porc. 

   % 

∙ Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, as súas aplicacións e as súas 

manifestacións a través da historia e na actualidade, co estudo e a observación de obras e 

artistas significativos/as. 
  

∙ Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxía específica, de forma oral e 

escrita, en postas en común ou probas individuais, aplicada a producións propias ou alleas. 

  

∙ Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar 

e expresarse en relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo plástico desexado. 

  

∙ 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. 
  

 

∙ Amosa unha actitude autónoma e responsable, respectando o traballo propio e alleo. 
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∙ Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando volume, movemento, espazo 

e sensacións subxectivas. 
  

 

∙ Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica ou expresiva, atendendo 

á comprensión da súa estrutura interna. 
  

 

∙ DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 
  

 

∙ DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás súas proporcións, 

relacionándoas con formas xeométricas simples. 

  

 

∙ DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráfico esenciais para a representación da 

realidade observada segundo a función que se persiga (analítica ou subxectiva) e o seu grao 

de iconicidade. 
  

 

∙ Relaciona e representa as formas no plano atendendo ás leis visuais asociativas, ás 

organizacións compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais en composicións cunha 

finalidade expresiva, analítica ou descritiva. 

  

  

  

  

  

 

∙ Representa o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico-plásticas mediante 

valores lumínicos 
  

 

∙ Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto acromáticos como 

cromáticos, e explicar verbalmente eses valores en obras propias e alleas. 

  

 

∙ Observa e utiliza a textura visual con procedementos gráfico-plásticos, con fins 

expresivos e configuradores, en obras propias e alleas. 
  

 

∙ Aplica a cor seguindo as dimensións   
 

∙ Demostra o coñecemento, con explicacións orais, escritas e gráficas, dos fundamentos 

teóricos da cor en composicións e estudos cromáticos. 
  

 

∙ Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica persoal. 
  

 

∙ Analiza o uso da cor observando as producións artísticas de referencia en todas as súas 

manifestacións. 
  

 

∙ Representa os matices cromáticos, a partir da observación do natural, mediante a 

mestura de cores primarias. 
  

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

Os contidos do curso clasificaranse en tres grandes bloques conceptuais: 



70 

 

a. O debuxo como ferramenta. Liña e forma. 

• Materiais do debuxo, as técnicas secas e os soportes. 

• A toma de medidas, proporción e encaixe. 

• Valoración de sombras. O carboncillo. 

b. A composición. Profundización na valoración de luces e sombras. 

• A composición intuitiva e o equilibrio visual. 

• O claroscuro, diversas aproximacións. 

• Carboncillo, sanguina e creta. 

c. A cor. 

• Teoría da cor 

• Expresividade da cor 

• Técnicas húmidas: tinta, lápices acuarelables, acuarelas, aguadas. 

Os contidos asociados a estes bloques poderán ser impartidos de xeito secuencial,  (facendo coincidir -

máis ou menos- cada bloque cunha avaliación) mais cunha aproximación aberta que permita retomar 

contidos xa dados ou avanzar contidos se resulta axeitado segundo as características e necesidades do 

alumnado. 

 

 

 

8. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

A metodoloxía empregada incluirá a exposición de contidos teóricos e a posterior realización de 

traballos prácticos. 

Seguiranse as seguintes orientacións metodolóxicas. 

• Promover a interacción entre o alumnado e o profesorado para crear un ambiente de cooperación e 

participación que favoreza a comunicación e o intercambio de ideas. 

• Planificación das clases alternando debuxos de realización máis esixente con sesións de apuntes 

rápidos ou máis experimentais para evitar a monotonía 

• Adaptar os obxectivos e contidos da materia aos intereses e capacidades de cada alumna e alumno. 

• Potenciar a mirada crítica, de forma que as alumnas e os alumnos poidan ser conscientes dos recursos 

empregados e poidan construír a súa propia opinión e creación con espírito responsable. 

• Empregar e fomentar o uso das TIC, especialmente para presentar contidos, busca de documentación, 

de obras de artistas, etc. 

• Realizar actividades que teñan como resultado un debuxo final correcto.  

• Potenciar a sensibilidade artística e estética e os valores positivos propios dunha sociedade harmoniosa 

e equilibrada. 

• Potenciar a presenza da reflexión teórica durante o proceso da elaboración práctica. 

8.1 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR 

Empregaranse fotocopias, videos, libros de arte. O uso das TICS será fundamental para realizar 

exposicións de contidos na aula. 

Como materiais auxiliares, poderá empregarse a seguinte bibliografía: 

CALVO SERRALLER(2001). El Arte Contemporáneo 

MAYER  R. (1988) Materiales y técnicas del Arte. 

EDWARDS, Betty (1994) Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro 

PARRAMÓN (2002) Todo sobre la Anatomía Artística 
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PARRAMÓN (1994) El gran libro del desnudo. 

PEARSALL, R. (1997) Introducción al dibujo. 

WIEDENFELD & NICOLSON (1963)  Drawings of the Masters. 

ARNHEIM  R. (1981) Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. 

ARNHEIM  R, /1993) Consideraciones sobre la Educación Artística. 

SANDOVAL (2003) Glosario gráfico-plástico ilustrado. 

GREGORY, DANNY (2006) The Creative License. 

LAWLOR, VERÓNICA (2011) One Drawing a Day. 

8.2 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Os indicadores de logro son instrumentos que utiliza o profesor para avaliar a súa propia práctica 

docente, regulados polo art. 7.4 da Orde 65/2015, BOE 29/1/2015. 

Para isto utilízanse varios procedementos que forman parte dos criterios de cualificación dos estándares 

de aprendizaxe avaliables. Os instrumentos de avaliación mais idóneos para dita identificación son a 

rúbrica e o porfolio. 

A continuación sinalamos aqueles descritores/indicadores que deben terse en conta para a avaliación 

do proceso: 

Indicadores de logro 
 Nivel de 

desempeño 

   1 2  3 4 

∙ Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, as súas aplicacións e as 

súas manifestacións a través da historia e na actualidade, co estudo e a 

observación de obras e artistas significativos/as.         

∙ Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxía específica, de 

forma oral e escrita, en postas en común ou probas individuais, aplicada a 

producións propias ou alleas.         

∙ Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para 

representar e expresarse en relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao 

obxectivo plástico desexado.         

∙ 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.   

  

  

  

  

  

  

∙ Amosa unha actitude autónoma e responsable, respectando o traballo propio 

e alleo.         

∙ Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando volume, 

movemento, espazo e sensacións subxectivas.         

∙ Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica ou expresiva, 

atendendo á comprensión da súa estrutura interna.         

∙ DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de 

vista.         

∙ DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás súas 

proporcións, relacionándoas con formas xeométricas simples.         

∙ DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráfico esenciais para a 

representación da realidade observada segundo a función que se persiga 

(analítica ou subxectiva) e o seu grao de iconicidade. 
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∙ Relaciona e representa as formas no plano atendendo ás leis visuais 

asociativas, ás organizacións compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais 

en composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou descritiva. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

∙ Representa o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico-

plásticas mediante valores lumínicos         

∙ Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto acromáticos 

como cromáticos, e explicar verbalmente eses valores en obras propias e alleas.         

∙ Observa e utiliza a textura visual con procedementos gráfico-plásticos, con 

fins expresivos e configuradores, en obras propias e alleas.         

∙ Aplica a cor seguindo as dimensións         

∙ Demostra o coñecemento, con explicacións orais, escritas e gráficas, dos 

fundamentos teóricos da cor en composicións e estudos cromáticos.         

∙ Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica persoal.         

∙ Analiza o uso da cor observando as producións artísticas de referencia en 

todas as súas manifestacións.         

∙ Representa os matices cromáticos, a partir da observación do natural, 

mediante a mestura de cores primarias.         

  8.3 ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN BACHARELATO. 

O alumno/a que non alcance unha avaliación positiva durante o curso, nin nas recuperacións, ou que 

perdese o dereito á avaliación continua deberá presentarse a unha proba final de tipo teórico-práctico, na 

que se avaliará o seu grao de consecución dos contidos mínimos esixibles. 

Os criterios de cualificación a ter en conta na avaliación de dita proba serán os seguintes: 

• Aplicación correcta dos coñecementos de encaixe, composición, valoración e cor. 

• Dominio das técnicas de debuxo e posta en práctica para conseguir o resultado buscado. 

• Manexo correcto dos instrumentos e materiais empregados. 

• Adecuación ás instrucións e condicións postas polo profesor. 

• Manexo do vocabulario da materia e coñecementos teóricos básicos dados no curso. 

  8.4 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas ordinarias de atención á diversidade estableceranse en cada caso e de acordo có que marca 

a lei vixente, así como o que así se indique no Proxecto Educativo do Centro e na Programación Anual. 

8.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

A proposta de actividades será elaborada polo departamento ao principio de cada curso e incluída na 

Programación Xeral Anual do centro, a través da Vicedirección unha vez aprobada polo Consello Escolar. 

Consistirán na asistencia a conferencias, exposicións, visitas guiadas a museos. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROCESO LECTOR 

No que respecta as Medidas para o fomento da lectura actuarase de acordo coas resolucións que neste 

sentido elabore o centro en cada caso e que aparezan reflectidas no Proxecto Educativo do Centro e na 

Programación Anual. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
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No que respecta as Medidas para o fomento das tecnoloxías da información e da comunicación, 

actuarase de acordo coas resolucións que neste sentido elabore o centro en cada caso e que aparezan 

reflectidas no Proxecto Educativo do Centro e na Programación Anual. 

8.6MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

Ao longo do curso comprobaranse (mediante observación do profesor e enquisas entre o alumnado) 

as dificultades presentadas polos alumnos/as para acadar os obxectivos fixados, as cales serán postas en 

común nas reunións de departamento. Unha vez rematado o curso, presentaranse as modificacións 

correspondentes que poidan contribuír a unha mellora do proceso de aprendizaxe para o curso seguinte. 
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DEBUXO TÉCNICO I 

1º BACHARELATO 

Programación didáctica 

Curso 2020-2021 

 

 

 

24. PROGRAMACIÓN 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Desde a antigüidade o ser humano utilizou o debuxo como un medio de representación con 

que comunicarse e expresarse. O debuxo técnico, cos seus primeiros pasos que se remontan máis 

de 2.000 anos na historia, representa aquela parte do debuxo que trata de darnos unha visión da 

realidade da forma máis fiable posible fronte ao debuxo artístico que busca comunicar ideas e 

sensacións. 

O debuxo técnico tal como o entendemos na actualidade nace nos albores do século XIX 

e toma corpo con achegas posteriores tan decisivas coma a xeometría descritiva, que facilita a 

representación de formas tridimensionais sobre superficies bidimensionais, e a normalización, 

aquel conxunto de regras e preceptos que garante o proceso de planificación, elaboración, 

aplicación e mellora das distintas actividades relacionadas co deseño e a fabricación do produto. 

Tradicionalmente os contidos desta materia agrúpanse en tres grandes seccións, sempre 

relacionadas entre si, aínda que con entidade propia: a xeometría métrica aplicada, utilizada para 

resolver problemas xeométricos e de configuración de formas planas; a xeometría descritiva, que 

nos axuda a representar sobre un soporte plano o debuxo de formas e corpos volumétricos; e a 

normalización, que ten por obxectivo unificar os criterios da representación gráfica. 

No desenvolvemento das actividades profesionais que se relacionan co debuxo técnico, 

cada vez cobra máis forza o uso das novas tecnoloxías, polo que hoxe en día os deseños 

curriculares tratan de recoller o uso de programas asistidos por ordenador. Con todo, o seu uso 

non debe ser entendido como un contido curricular máis, senón como unha ferramenta de axuda 

nun futuro exercicio profesional e no ámbito educativo. 

Contextualización 

Estas programacións para o curso 2020/21 están redactada tendo en conta o seguinte 

marco lexislativo: 

Para 1º e 2º de Bacharelato están en vigor no presente curso as normas correspondentes á 

implantación da LOMCE na Comunidade Autónoma de Galicia, seguindo o DECRETO 86/2015, do 

25 de xuño (DOG Núm. 120 Luns, 29 de xuño de 2015 Páx. 25434), no que se establece o currículo 

do bacharelato e a RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, (DOG Núm. 142, Mércores, 29 de xullo 

de 2015. Páx 31560 e seguintes) da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación do currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html
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2.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

De xeito específico a materia de Debuxo técnico debe dotar o alumnado das competencias 

necesarias para se poder comunicar graficamente 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. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso 

de investigación ou proxecto que se valla dos aspectos visuais das ideas e das formas para 

visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o que se 

desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: 

comprender ou interpretar a información codificada, e expresarse ou elaborar información 

comprensible polas persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica 

elaborada de acordo coa norma nos sistemas de representación convencionais, pode coñecer mellor 

mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais normas de debuxo, un desenvolvemento 

avanzado da súa visión espacial, entendida como a capacidade de abstracción para, por exemplo, 

visualizar ou imaxinar obxectos tridimensionais representados mediante imaxes planas. 

Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o 

estudante aborde a representación de espazos ou obxectos de calquera tipo e elabore 

documentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados 

tanto co deseño gráfico como coa ideación de espazos arquitectónicos ou coa fabricación 

artesanal ou industrial de pezas e conxuntos. 

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico 

como linguaxe de comunicación e instrumento básico para a comprensión, análise e 

representación da realidade. Isto tamén se fai durante o segundo curso, afondando na 

"Documentación gráfica de proxectos", para a integración das destrezas adquiridas na etapa. 

De xeito específico a materia de Debuxo Técnico 1 contribuirá ao desenvolvemento 

das competencias clave da seguinte maneira: 

Competencia: Contribución: 

Comunicación lingüística (CCL): Media 

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT): 

Especialme

nte alta 

Competencia dixital (CD): Alta 

Aprender a aprender (CAA): Media 

Competencias sociais e cívicas 

(CSC): 
Media 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (CSIEE): 

Moi alta 

Conciencia e expresións culturais 

(CCEC): 

Moi alta 
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3.OBXECTIVOS PARA O CURSO 

1.1. OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA 

No que atinxe á materia de Debuxo Técnico, o Bacharelato contribuirá a desenvolver no 

alumnado as capacidades que lle permitan: 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, 

a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e 

a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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1.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO. 

Os obxectivos específicos para 1º curso serán os seguintes: 

A ensinanza do debuxo técnico en Bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento 

das seguintes capacidades: 

1. Utilizar adecuadamente e con destreza tanto os instrumentos como a terminoloxía específica 

do debuxo técnico. 

2. Valorar a importancia que ten o correcto acabamento e a presentación do debuxo no 

referido á diferenciación dos distintos trazos que o configuran, a súa exactitude e a limpeza e o 

coidado do soporte. 

3. Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe científica, valorando a necesidade de 

coñecer a súa sintaxe para poder expresar e comprender a información. 

4. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica aplicada para 

resolver problemas de configuración e descrición de formas no plano. 

5. Comprender e empregar os sistemas de representación para resolver problemas 

xeométricos no espazo e representar figuras tridimensionais no plano. 

6. Valorar a universalidade da normalización no debuxo técnico e aplicar as principais 

normas UNE e ISO referidas á obtención, posición e acoutamento das vistas das formas 

descritas. 

7. Conseguir a destreza e a rapidez necesarias ao empregar o esbozo e a perspectiva a man 

alzada como medios de expresión gráfica. 

8. Planificar e reflexionar sobre o proceso de realización de calquera construción xeométrica 

tanto de forma individual como colectiva, sendo capaces de establecer con flexibilidade e 

responsabilidade as relacións necesarias naquelas actividades que requiran dun traballo colectivo. 

9. Integrar os coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos tecnolóxicos e en 

aplicacións da vida cotiá, revisando e valorando o estado de consecución do proxecto ou actividade 

sempre que sexa necesario. 

10. Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, utilizando e valorando as 

súas posibilidades na elaboración dos planos técnicos dun proxecto. 

 

4- CONTIDOS. 

No primeiro curso de Bacharelato esta materia estrutúrase en tres bloques e 15 unidades didácticas. 

BLOQUE 1. XEOMETRÍA PLANA 

Neste bloque de lenguaxe gráfico e xeométrico desenvólvense contidos para resolver 

problemas xeométricos de configuración de formas no plano, e comprende tamén contidos 

relacionados có carácter expresivo, creativo e estético do debuxo técnico. 

UD 1. TRAZADOS FUNDAMENTALES EN 

EL PLANO 

UD 2. IGUALDAD, SEMEJANZAS Y 

ESCALAS 

UD 3. POLÍGONOS , REGULARES E 

IRREGULARES. 

UD 4. TRANSFORMACIONS 

XEOMÉTRICAS 

       UD 5. TANXENCIAS E ENLACES 
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UD 6. CURVAS TÉCNICAS I 

UD 7. CURVAS CÓNICAS I 

BLOQUE 2. XEOMETRÍA DESCRITIVA 

Neste bloque utilízase a linguaxe gráfica e xeométrica para desenvolver os contidos da 

xeometría descritiva como método para resolver o problema de representar sobre un soporte 

bidimensional formas e corpos situados no espacio. 

UD 8. SISTEMA DIÉDRICO I 

UD 9. SISTEMA DIÉDRICO II 

UD 10. SISTEMA DIÉDRICO III-IV 

 

UD 11. SISTEMA DIÉDRICO V 

UD 12. SISTEMA AXONOMÉTRICO 

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN 

Neste bloque de debuxo técnico e proxectación inclúense contidos de normalización para 

simplificar, unificar e obxetivar as representacións gráficas, así como sobre o proceso de 

elaboración de proxectos. 

UD 13. NORMALIZACIÓN Y ACOTACIÓN
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

5.1. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Antes de abordar o desenvolvemento da programación é necesaria unha avaliación inicial, na 

que se analizan os coñecementos previos, as motivacións e o punto de partida no que se atopa o 

alumnado, co fin de concretar o seu nivel de coñecementos e obter, asemade, un punto de 

referencia no que sustentar as actividades propostas para a materia. 

Durante os primeiros días de curso realizaranse probas teóricas e prácticas aos alumnos para 

valorar os seguintes aspectos: 

• O seu grao de coñecemento da materia. 

• Os coñecementos adquiridos relacionados coa materia. 

• A capacidade de representación gráfica e o coñecemento das normas do Debuxo Técnico. 

No caso de que se detecten necesidades específicas elaboraranse os plans de 

recuperación e adaptación curricular correspondentes e as súas estratexias adxuntas na 

programación de aula. 

5.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CADA UN DOS CONTIDOS 

Os criterios de avaliación do Debuxo técnico de 1º serán os seguintes: 

1. Resolver problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento utilizados 

na súa construción, así como o seu acabamento e presentación. 

 

Coa aplicación deste criterio preténdese avaliar o nivel acadado polo alumnado no dominio 

dos trazados xeométricos fundamentais no plano e a súa aplicación práctica na construción de 

triángulos, cuadriláteros e polígonos en xeral, construción de figuras semellantes e transformacións 

xeométricas básicas. 

2. Utilizar e construír escalas gráficas tanto para a interpretación como para a elaboración de 

planos e debuxos. 

Este criterio indicará en que medida se comprendeu o fundamento das escalas, como 

concepto abstracto-matemático e aplicadas a distintas situacións que se poden dar na vida cotiá, 

xa sexa para interpretar as medidas nun plano técnico, mapa ou diagrama, ou para elaborar 

debuxos tomados da realidade. 

3. Deseñar e/ou reproducir formas non excesivamente complexas, que na súa definición 

conteñan enlaces entre circunferencia e recta e/ou entre circunferencias. 

A través deste criterio valorarase a aplicación práctica dos coñecementos técnicos dos casos 

de tanxencias estudados de forma illada. Valorarase especialmente o proceso seguido para a súa 

resolución, así como a precisión na obtención dos puntos de tanxencia. 

4. Elaborar e participar activamente en proxectos de construción xeométrica 

cooperativos, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do debuxo técnico. 

A aplicación deste criterio permitirá avaliar se o alumnado é capaz de traballar en equipo, 

mostrando actitudes de cooperación, tolerancia e flexibilidade. 

5. Utilizar o sistema diédrico para representar volumes sinxelos e formas poliédricas, así como 

as relacións espaciais entre punto, recta e plano. 

A aplicación deste criterio permitirá coñecer o grao de abstracción adquirido e, xa que logo, 

o dominio ou non do sistema diédrico para representar no plano elementos situados no espazo, 

relacións de pertenza, posicións de paralelismo e de perpendicularidade ou distancia. 
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6. Realizar perspectivas axonométricas e cónicas de corpos, definidos polas súas vistas 

principais e viceversa, executadas a man alzada e/ou deliñadas. 

Con este criterio preténdese avaliar, tanto a visión espacial desenvolta polo alumnado, 

como a capacidade de relacionar entre si o sistema diédrico co axonométrico e a coa perspectiva 

cónica, ademais de valorar as habilidades e destrezas adquiridas no manexo dos instrumentos de 

debuxo e no trazado a man alzada. 

7. Representar pezas e elementos industriais ou de construción sinxelos, valorando a 

correcta aplicación das normas referidas a vistas, anotación e simplificacións indicadas na 

representación. 

Proponse este criterio como medio para avaliar en que medida o alumnado é capaz de 

expresar graficamente un produto ou un obxecto, coa información necesaria para a súa posible 

fabricación ou realización, aplicando as normas exixidas no debuxo técnico. 

8. Culminar os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes procedementos e 

recursos gráficos, de forma que estes sexan claros, limpos e respondan ao obxectivo para o 

que foron realizados. 

Con este criterio quérese valorar a capacidade para dar distintos tratamentos ou aplicar 

diferentes recursos gráficos ou informáticos, en función do tipo de debuxo que se vai realizar e 

das súas finalidades. Este criterio non deberá ser un criterio illado, senón que deberá integrarse 

no resto dos criterios de avaliación na medida que lles afecte. 

5.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Existen tres tipos de avaliación, a avaliación preditiva, ou inicial, a avaliación formativa, ou 

procesual, e a avaliación sumativa, ou final. Todas elas deben desenvolverse nun contexto concreto, 

que é o da programación de aula, e suxeitarse aos criterios expresados para esta materia no 

currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Aplicando ditos principios a avaliación dividirase en tres trimestres e constará de una serie de 

traballos prácticos e de exames teórico-prácticos que deben desenvolverse ao longo de cada 

trimestre. 

- Os exames teórico-prácticos consistirán en exames nos que o alumno/a debe poñer de 

manifesto o coñecemento da materia, tanto no seu aspecto teórico como na adecuada 

representación gráfica dos diferentes contidos. 

- Os traballos prácticos consistirán en traballos e láminas realizados na aula. 

O alumnos realizarán ao longo de cada avaliación un número determinado de exercicios 

prácticos que lles axuden a comprender e asentar os seus coñecementos. Estes exercicios serán 

propostos polo profesor/a e serán recollidos en datas sinaladas para ser avaliados de xeito 

individualizado. 

Estes traballos prácticos deben ser realizados na sua meirande parte na aula, ainda que 

poden ser completados e finalizados fora desta. 

Como apoio á nota obtida nestas probas, poderanse utilizar outros instrumentos de 

avaliación, que, en todo caso, poderán contribuír á nota na porcentaxe que cada profesor asignará 

a cada grupo: 

Outros instrumentos de avaliación: 

Preguntas orais en clase. 

Revisión do caderno de traballo no que poden constar anotacións, proxectos de traballo, 

bosquexos, etc. 

Observación sistemática da forma de traballo do alumno/a na clase. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, poderán presentarse a 

unha proba extraordinaria no mes de setembro. 

Esta proba será similar ás realizadas durante o curso e consistirá na realización dun exame 

teórico- práctico, no que se demostrará o grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe reflectidos no apartado 6.1. 

Para a realización de dita proba, o alumno deberá aportar o material de traballo necesario para 

a súa realización. 

5.4. CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Os alumnos serán avaliados polos seguintes medios: 

- Realización de exames teórico-prácticos. Consideraranse como tales as probas e exames 

nas que o alumno/a debe poner de manifesto o coñecemento da materia, tanto no seu aspecto 

teórico como na adecuada representación gráfica dos diferentes contidos. 

O número de probas será de alomenos una por avaliación, sendo aconsellable a realización de 

una por cada un dos bloques ou temas relevantes. 

A puntuación destes exames suporá o 60% da nota final. A nota destes exames debe 

ser non inferior a 4 puntos para poder valorar os Traballos prácticos. 

- Realización de traballos prácticos: Consideraranse como tales os traballos e láminas 

realizados na aula. 

O alumnos realizarán ao longo de cada avaliación un número determinado de exercicios 

prácticos que lles axuden a comprender e asentar os seus coñecementos. Estes exercicios serán 

propostos polo profesor/a e serán recollidos en datas sinaladas para ser avaliados de xeito 

individualizado. 

Estes traballos prácticos deben ser realizados na sua meirande parte na aula, ainda que 

poden ser completados e finalizados fora desta. 

A puntuación dos mesmos representará unha porcentaxe do 40% da nota final. 
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A nota final de xuño será a media das notas dos 3 trimestres. Os resultados da avaliación 

expresaranse mediante cualificacións numéricas de cero a dez, sen decimais, considerando 

negativas as inferiores a cinco. Os alumnos/as que non acadasen o aprobado deberán ir á proba 

extraordinaria de setembro. 

Como apoio á nota obtida nestas probas, poderanse utilizar outros instrumentos de 

avaliación, que, en todo caso, poderán contribuír á nota na porcentaxe que cada profesor asignará 

a cada grupo. 

Cando un alumno no acade un resultado positivo nalgunha das probas escritas, terá 

oportunidade de realizar unha recuperación na data que se acorde. Polo tanto, haberá tantas 

probas de recuperación como exames realizados. Se a pesar diso o alumno sigue sin superar todas 

as probas, durante o mes de maio farase unha recuperación final con todos os contidos da 

asignatura. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, poderán presentarse a 

unha proba extraordinaria no mes de setembro. 

Esta proba será similar ás realizadas durante o curso e consistirá na realización dun exame 

teórico- práctico, no que se demostrará o grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe reflectidos no apartado 6.1. 

Para a realización de dita proba, o alumno deberá aportar o material de traballo necesario para 

a súa realización. 

 

 

5.5. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos/as coa materia de Debuxo Técnico de 1º pendente deberán presentarse ao exame 

final coas condicións que determine o profesor da materia. 

Os contidos exisibles serán os mínimos correspondentes ao curso que non ten superado. 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Os estándares de aprendizaxe avaliables son especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e 

permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. A súa numeración correspóndese con cada un dos criterios de 

avaliación sinalados no apartado anterior. 

6.1. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

O grao mínimo serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar (art. 

13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao esixido, máis importante se considera 

o estándar. 

 

 

-  - 6. Estándares de aprendizaxe - Porcenta

xe 

-  

- 1

. 

- Resolve problemas xeométricos, valorando o método e o razoamento 

utilizados na súa construción, así como o seu acabamento e presentación. 

-  

- 90 

-  
- Utiliza e construe escalas gráficas tanto para a interpretación como 

para a elaboración de planos e debuxos. 

-  

- 60 
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-  

- 3

. 

- Deseña e/ou reproduce formas non excesivamente complexas, 

que na súa definición conteñan enlaces entre circunferencia e recta 

e/ou entre circunferencias. 

-  

-  

- 80 

-  

- 4

. 

- Elabora e participa activamente en proxectos de construción 

xeométrica cooperativos, aplicando estratexias propias adecuadas á 

linguaxe do debuxo técnico. 

-  

-  

- 50 

-  

- 5

. 

- Utiliza o sistema diédrico para representar volumes sinxelos 

e formas poliédricas, así como as relacións espaciais entre punto, 

recta e plano. 

-  

- 80 

-  

- 6

. 

- Realiza perspectivas axonométricas e cónicas de corpos, definidos 

polas súas vistas principais e viceversa, executadas a man alzada e/ou 

deliñadas. 

-  

- 70 

-  

- 7

. 

- Representa pezas e elementos industriais ou de construción 

sinxelos, valorando a correcta aplicación das normas referidas a 

vistas, anotación e simplificacións indicadas na representación. 

-  

-  

-  

- 70 

-  

- 8

. 

- Culmina os traballos de debuxo técnico, utilizando os diferentes 

procedementos e recursos gráficos, de forma que estes sexan claros, 

limpos e respondan ao obxectivo para o que foron realizados. 

-  

-  

-  

- 60 

Istos porcentaxes serán de aplicación na avaliación dos contidos mínimos que debe 

coñecer o alumno/a para superar a materia. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

A media de semanas lectivas ao longo dun curso-tipo ven sendo de: 

1º trimestre: 12 

semanas 2º trimestre: 

12 semanas 3º 

trimestre: 11 semanas 

De istas 140 sesións haberá que descontar 9 sesións de repaso, control e avaliación, o que 

da un total de 131 sesións. 

1º trimestre: 48-3=45 

sesións  

2º trimestre: 52-3= 49 

sesións 

 3º trimestre: 40-3=37 

sesións 
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Dividindo os contidos do curso no número de sesións necesarias para desenvolvelos a 

distribución queda como segue: 

Bloque 

Temp. 

- BLOQUE 1. XEOMETRÍA PLANA 
- 45 sesións 

- UD 1. TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO - 9 

- UD 2. IGUALDAD, SEMEJANZAS Y ESCALAS - 9 

- UD 3. POLÍGONOS REGULARES E IIREGULARES - 9 

- UD 4. TRANASFORMACIONES GEOMÉTRICAS - 9 

- UD 5. TANGENCIAS Y ENLACES - 9 
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- BLOQUE 2. XEOMETRÍA DESCRITIVA 
- 66 sesións 

- UD 6.  CURVAS TÉCNICAS - 8 

- UD 7.  CURVAS CÓNICAS - 8 

- UD 8. SISTEMA DIÉDRICO I - 8 

- UD 9. SISTEMA DIÉDRICO II - 8 

- UD. 10 SISTEMA DIÉDRICO III-IV - 8 

- UD. 11 SISTEMA DIÉDRICO V - 9 

- UD. 12 SISTEMA AXONOMÉTRICO - 17 

- BLOQUE 3. Normalización 
- 20 sesións 

- UD 13. NORMALIZACIÓN Y ACOTACIÓN - 20 

De isto se deduce que o bloque 1 deselvoverase ao longo da primeira avaliación (45 sesións 

+3 de avaliación) ,que o bloque 2 o fará ao longo da segunda (48 sesións +3 de avaliación) e da 

terceira avaliación (20 sesións) e que o bloque 3 o fará ao longo da 3ª avaliación (17 sesións+3 

de avaliación). 

O número de sesións que se indican poderán ser variables en función da dinámica dos grupos 

e da programación de aula do profesor/a encargado de impartir a materia. 

 

8. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

Os procedimentos constitúen unha parte moi importante no debuxo técnico, xa que son o 

medio de concreción e consolidación dos conceptos. Na aula estructuraranse da maneira seguinte: 

información e conceptualización, interpretación gráfica mediante a análise de procedimentos e 

solucións, construcción e solución de problemas. 

Os exemplos permiten establecer a relación entre o debuxo técnico e a súa aplicación real, polo 

que os alumnos comezarán repetindo a man alzada ou con patróns os exemplos que ilustran cada 

un dos apartados de cada unidad. Nalgúns casos pasarán a practicar con exercicios xa solucionados 

no libro de texto ou polo profesor/a, para terminar por atopar eles mesmos solucións a diferentes 

problemas. 

Como liñas metodolóxicas no desenvolvemento deste currículo, propóñense, entre outras: 

- Relacionar a teoría coa práctica, buscando a aplicación do aprendido. 

- Traballar con casos prácticos encamiñados á resolución de problemas reais, 

presentes na vida cotiá. 

- Propiciar o traballo en grupo, respectando a iniciativa e creatividade de cada unha 

das persoas que o compoñen. 

- Uso das novas tecnoloxías da información e comunicación, tanto para a busca e selección 

de informacións específicas como para a elaboración de proxectos creativos. 

- Potenciar a flexibilidade na elección de tratamentos ou recursos gráficos na resolución 

de proxectos. 

- Incidir na necesidade do esforzo e tenacidade para o logro de destrezas e precisión 

nos obxectivos previstos. 
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8.1. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR 

As ilustracións tridimensionais e bidimensionais son as referencias máis cercanas que 

facilitan a posterior simplificación, conceptualización e abstracción técnica. Estas ilustracións 

poden provir de distintas fontes como libros de texto e fotocopias deles, páxinas web, 

presentacións audiovisuais ou as explicacións do profesor/a na pizarra. 

As clases da materia de debuxo técnico se impartirán na aula de debuxo, correctamente 

equipada para facilitar impartir a materia e que os alumnos traballen cómodamente. Contamos 

con modelos de poliedros e outras pezas tridimensionais. Intentarase que a aula teña 

equipamento bibliográfico diverso, así como un ordenador con proxector dixital. 

Os alumnos traballarán con material elaborado polo departamento, que se poñerá á súa 

disposición por medio de fotocopias, tamén poderán dispoñer dese material no blog da materia, 

na sección Debuxo técnico I. 

Existe ademáis un canón de vídeo na aula, conectado ó ordenador do profesor, por medio 
do cal pódense realizar moitas das exposicións teóricas e exemplos prácticos que require a 
materia. 
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8.2. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Os indicadores de logro son instrumentos que utiliza o profesor para avaliar a súa propia 

práctica docente. Para isto utilízanse varios procedementos que forman parte dos criterios de 

cualificación dos estándares de aprendizaxe avaliables. Os instrumentos de avaliación mais 

idóneos para dita identificación son a rúbrica e o porfolio. 

As rúbricas: son instrumentos para o rexistro e análise de información obtida sobre a 

ejecución dunha tarea por parte dun alumno. 

O porfolio: é a ferramenta que recolle e reflicte o proceso de aprendizaxe do alumno de 

forma complexa e completa. 

O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica na programación de Aula. 

A continuación sinalamos aqueles descritores/indicadores que deben terse en conta 

para a avaliación do proceso, desglosados por bloques: 

 

BLOQUE 1. XEOMETRÍA PLANA 

Indicadores Non Parc. Si 

- 1.1. Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes 

modulares cadradas coa axuda do escuadro e o cartabón, utilizando recursos 

gráficos para destacar claramente o 

- trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 

-  -  -  

- 1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares 

xeométricos de 

- aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba graficamente o 

cumprimento das condicións establecidas. 

-  -  -  

- 1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e 

polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións. 

-  -  -  

- 1.4. Comprende as relacións métricas dos ángulos da circunferencia e o 

círculo, describe as súas propiedades e identifica as súas posibles aplicacións. 

-  -  -  

- 1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, aplicando as 

propiedades das súas liñas e os puntos notables, e os principios xeométricos 

elementais, e xustifica o procedemento utilizado. 

-  -  -  

- 1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos 

analizando as relacións métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por 

triangulación, radiación, itinerario ou 

- relacións de semellanza. 

-  -  -  

- 1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a razón idónea para o 

espazo de 

- debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica correspondente en función 

da apreciación establecida e utilizándoa coa precisión requirida. 

-  -  -  
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- 1.8. Comprende as características das transformacións xeométricas 

elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), identificando 

as súas invariantes, e aplícaas 

- para a resolución de problemas xeométricos e para a representación de formas 

planas. 

-  -  -  

- 2.1. Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, centros e raios de 

circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces entre liñas rectas e 

arcos de circunferencia. 

-  -  -  

- 2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de regra e 

compás, aplicando 

- con rigor e exactitude as súas propiedades intrínsecas, e utilizando recursos 

gráficos para destacar claramente o trazado principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas. 

-  -  -  

- 2.3. Aplica os coñecementos de tanxencias á construción de óvalos, 

ovoides e espirais, e relaciona a súa forma coas principais aplicacións no 

deseño arquitectónico e industrial. 

-  -  -  

- 2.4. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala 

conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos 

de circunferencia, indicando 

- graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación 

entre os seus elementos. 

-  -  -  

 

BLOQUE 2. XEOMETRÍA DESCRITIVA 

Indicadores Non Parc. Si 

- 1.1. Identifica o sistema de representación empregado a partir da análise 

de debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías de obxectos ou espazos, e 

determina as características 

- diferenciais e os elementos principais do sistema. 

-  -  -  

- 1. 2. Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas de 

representación, e ilustra 

- as súas vantaxes e os seus inconvenientes mediante o debuxo a man alzada 

dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 

-  -  -  

- 1.3. Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición 

dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a 

finalidade da representación, a exactitude requirida e os recursos 

informáticos dispoñibles. 

-  -  -  

- 1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os 

procedementos de obtención das proxeccións e a súa disposición 

normalizada. 

-  -  -  

- 1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os 

seus elementos, convencionalismos e notacións coas proxeccións necesarias 

para representar inequivocamente a posición de puntos, rectas e planos, e 

resolve problemas de pertenza, 

-  -  -  
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- intersección e verdadeira magnitude. 

- 1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, debuxando a 

man alzada as súas vistas principais no sistema de proxección ortogonal 

establecido pola norma de aplicación, dispondo as proxeccións suficientes para 

a súa definición e identificando os seus 

- elementos de xeito inequívoco. 

-  -  -  

- 1.7. Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas 

definidas suficientemente polas súas vistas principais, debuxando a man 

alzada axonometrías convencionais (isometrías e cabaleiras). 

-  -  -  

- 1.8. Determina seccións planas de obxectos tridimensionais 

sinxelos, visualizando intuitivamente a súa posición mediante 

perspectivas a man alzada, debuxando as súas 

- proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. 

-  -  -  

- 2.1. Comprende o funcionamento do sistema de planos cotados como 

unha variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os coñecementos 

adquiridos, ilustra as súas 

- principais aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de 

pertenza e intersección e obtén perfís dun terreo a partir das súas 

curvas de nivel. 

-  -  -  

- 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 coordenados como óvalos en 

lugar de elipses, simplificando o seu trazado. 

-  -  -  
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- 3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas (militares) de 

corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos 

planos coordenados, dispondo a 

- súa orientación para simplificar o seu trazado. 

-  -  -  

- 4.1. Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa 

tipoloxía en función da orientación das caras principais respecto ao plano do 

cadro e a repercusión da 

- posición do punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto 

principal, a liña do horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos de medida. 

-  -  -  

- 4.2. Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas 

centrais de corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras paralelas 

a un só dos planos coordenados, 

- dispondo a súa orientación para simplificar o seu trazado. 

-  -  -  

- 4.3. Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de circunferencia 

en caras horizontais ou verticais, debuxando perspectivas cónicas oblicuas 

coa axuda de utensilios de debuxo, simplificando a construción das elipses 

perspectivas mediante o trazado de 

- polígonos circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa axuda de patróns de 

curvas. 

-  -  -  

 

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN 

Indicadores Non Parc. Si 

- 1.1. Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas 

UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do debuxo técnico coa súa 

aplicación para a elección e a dobra de formatos, para o emprego de escalas, 

para establecer o valor representativo das liñas, para 

- dispor as vistas e para a cotación. 

-  -  -  

- 2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos 

representados utilizando escalas normalizadas. 

-  -  -  

- 2.2. Representa pezas e elementos industriais ou de construción, 

aplicando as normas referidas aos principais métodos de proxección 

ortográficos, seleccionando as vistas imprescindibles para a súa definición, 

dispóndoas axeitadamente e diferenciando o trazado 

- de eixes, liñas vistas e ocultas. 

-  -  -  

- 2.3. Cota pezas industriais sinxelas identificando as cotas necesarias 

para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas de acordo coa norma. 

-  -  -  

- 2.4. Cota espazos arquitectónicos sinxelos identificando as cotas 

necesarias para a súa correcta definición dimensional e dispóndoas de acordo 

coa norma. 

-  -  -  

- 2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccións, 

aplicando as normas básicas correspondentes. 

-  -  -  
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8.3. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR 

OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN BACHARELATO. 

Ao longo de curso seguiranse os seguintes procedementos que lle permitirán ao alumnado 

acreditar os coñecementos necesarios en bacharelato: 

• Realización de probas escritas. 

• Realización e entrega de traballos. 

• Preguntas orais en clase. 

• Observación sistemática da forma de traballo do alumno/a na clase. 

8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas ordinarias de atención á diversidade estableceranse en cada caso e de acordo có 

que marca a lei vixente, así como o que así se indique no Proxecto Educativo do Centro e na 

Programación Anual. 

Na área de Debuxo Técnico aténdese á diversidade do alumnado de distintas formas: 
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• Diversifícase a información conceptual para que cada grupo de alumnos, según o 

criterio do profesor, poda elexir os apartados máis adecuados. 

• Asúmense as diferencias no interior do grupo e propoñense exercicios de diversa 

dificultade de execución. 

• Distínguense os exercicios que se consideran realizables pola maioría dos alumnos. 

• Facilítase a evaluación individualizada na que se fixan as metas que o alumno debe 

alcanzar a partir de criterios derivados da sua propia situación inicial. 

• Os contidos do Libro do alumno e da alumna veñen complementados con actividades 

moi diversas. Deste modo, a profesora ou o profesor poderá deseñar estratexias de 

ensino- aprendizaxe adaptadas ao nivel do grupo-clase. 

• Así mesmo, na Guía de recursos didácticos inclúense numerosas actividades de reforzo 

e de ampliación para cada unha das epígrafes dos temas que conforman o Libro do 

alumno e da alumna. 

8.5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

Neste sentido a materia de Debuxo Técnico 1 traballará nos seguintes elementos transversais. 

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA: 

A formulación de problemas pode contribuír a desenrolar actitudes de solidariedade, cooperación 

e respecto ás opinións e formas expresivas alleas a través do traballo en grupo, que se converte, 

así, noutro dos eixes metodolóxicos e organizativos na aula. 

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR: 

Preténdese dotar ó alumnado de instrumentos para desenvolverse na sociedade de consumo 

e que adquiran unha actitude crítica ante as necesidades que se queiran crear actualmente a 

través da publicidade e das películas que presentan unha sociedade baseada no consumo. 

EDUCACIÓN NON SEXISTA: 

Nas actividades de grupo é necesario propiciar o intercambio fluído de papeis entre alumnos e 

alumnas, e potencia-la participación destas nos debates e toma de decisións como mecanismo 

corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase deste xeito, desde a propia 

actividade da aula, a establecer unhas relacións máis xustas e equilibradas entre as persoas. 

EDUCACIÓN MULTICULTURAL: 

As características da área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións 

artísticas, tanto actuais como de outros tempos, de outras culturas distintas á nosa, tratando de 

que o alumnado saiba respectalas e valoralas. 

8.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

A proposta de actividades será elaborada polo departamento ao principio de cada curso e 

incluída na Programación Xeral Anual do centro, a través da Vicedirección unha vez aprobada 

polo Consello Escolar. Consistirán na asistencia a conferencias, exposicións, visitas guiadas a 

museos, talleres con artistas locais e antigos alumnos. 
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8.7. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Para saber se as actividades propostas e os contidos traballados en cada unidade 

didáctica cumpriron os obxectivos desexados, faremos, ó remate de cada 

avaliación/trimestre unha autoavaliación, atendendo ós seguintes indicadores: 

• Desenvolvemento na clase da programación e a adecuación da temporalización. 

• Relación entre obxectivos e contidos. 

• Adecuación de obxectivos e contidos ó nivel do alumnado e ás súas necesidades. 

• Adecuación da metodoloxía empregada. 

• Adecuación dos medios e material didáctico empregado. 

• Coordinación dos contidos traballados cos dados en outras áreas coas que teñan relación. 

• Interese mostrado polo alumnado. 

• Adecuación da programación para o desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. 

No proceso de autoavaliación terá un importante papel o alumnado, mediante intercambios 

orais, postas en común acerca dos puntos anteriormente citados e cuestionarios escritos. 

Haberá que observar atentamente tamén os resultados académicos do alumnado de xeito 

combinado coa propia avaliación, para detectar os posibles fallos de metodoloxía docente de cada 

unidade didáctica, e ilos corrixindo para mellorar a programación e adecuala ás diferentes 

circunstancias de cada grupo de alumnos, curso, etc. 

Memoria de departamento: Farase un balanzo do acadado en relación coestablecido 

na programación, para desa maneira poder facer modificacións de cara o curso 

vindeiro. 
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25. ANEXO COVID 

 

 VARIACIÓNS A INTRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS MEDIDAS ESPECIAIS COVID-19 

O presente curso está condicionado por as especiais condicións sanitarias provocadas por o Covid 19, 

sendo imposible prever como se desenvolverá o mesmo en canto á presencialidade nas aulas.  

Por a experiencia durante o confinamento do último trimestre do pasado curso podemos  afirmar que na 

materia de Educación Plástica Visual e Audiovisual e Debuxo Artístico  e posble seguir a materia 

traballando de xeito virtual ou ben semipresencial si se dispoñen dun mínimo de medios telemáticos. 

Estos medios minimos serían: 

Para o docente:  

● ordenador con conexión a internet ( preferentemenete por fibra de alta velocidade) 

● Cámara web que permita mostrar ben unha pizarra o ben o escritorio no que poida debuxar o 

docente 

● Sofware para procesar texto, imaxes,  videos e videoconferencias.  

Para os alumnos 

● ordenador con conexión a internet ( preferentemenete por fibra de alta velocidade) 

● Cámara web ou ben mobil con datos 

● Sofware para procesar texto, imaxes,  videos e videoconferencias.  

● Impresora, e moi recomendable. 

Estos medios telemáticos permitirían traballar a distancia tendo como soporte fundamental os materiais 

subidos ó blog do Departamento,  a ferramenta  G suite de Google, no que están matriculados todos os 

alumnos. 

 

 

 

1.1 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR. 

 
Os contidos de Educación Plástica, Visual e Audiovisual  seguirán sendo os mesmos para os cursos de 1º 

ESO, por ser inicio de etapa, 3º ESO xa que o ano pasado non tiveron esta materia, Debuxo Técnico I  de 

1º de Bacharelato e Debuxo Artístico I de 1º de Bacharelato, por ser inicio de etapa e materia nova para 

os alumnos. 

Os alumnos de 1º de Debuxo Técnico I o ano pasado non escolleron a materia de Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual. 

 

Todos os conceptos necesarios para 4º ESO que non se traballaron o ano pasado verémolos neste 

curso. 

A unidade didáctica 5 de Sistemas de representación está incluida tamén na programación de 4º ESO, 

Sistema axonométrico.ç 

A unidade didáctica 6 de Deseño  gráfico, está na programación de 4º ESO, Recursos no deseño e na 

ilustración. Linguaxe visual. 
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1.2 ADAPTACIÓN DOS PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DE XEITO SEMIPRESENCIAL 

AVALIACIÓN 

Procedementos: 

Os mesmos que no caso do ensino presencial. 

 

Instrumentos: 

En caso de semipresencialidade tratarase de entregar os traballos en man  Do mesmo 

xeito que presencialmente se correxirán os traballos con anotacións e a calificación. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O mesmo procedemento que no ensino presencial. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 

Constará dun exame global. Preferentemente farase presencialmente e online de non 

ser posible. 

AVALIACIÓN DE  MATERIA PENDENTES 

 

Criterios de avaliación  

A mesma que no caso do ensino presencial. 

 

Criterios de cualificación : 

A mesma que no caso do ensino presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A mesma que no caso do ensino presencial. 

En caso de semipresencialidade tratarase de entregar os traballos en man  Do mesmo 

xeito que presencialmente se correxirán os traballos con anotacións e a calificación. 

 

 

 

 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DE XEITO ONLINE. 

AVALIACIÓN 

Procedementos: 

Os mesmos que no caso do ensino presencial. 

 

Instrumentos: 

En caso de semipresencialidade tratarase de entregar os traballos en man  Do mesmo 

xeito que presencialmente se correxirán os traballos con anotacións e a calificación. 

 

Recollida mediante o Google Clasrrsom,  e devolución ós alumnos das corrección con 

anotacións e cualificación dos traballos elaborados por eles. 

- Publicación no Google Classroom de enlaces para que o alumnado poda consultar os 

vídeos explicativos colgados no blog da materia. 

-Subida ó Google Classroom de vídeo conferencias cos autores da programación do 

mesmo xeito que no ensino presencial. 
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-Subida ó Google Classroom de enlaces para que o alumnado poda consultar no blog, 

traballos feitos por outros compañeiros de cursos anteriores. 

  
CUALIFICACIÓN FINAL 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O mesmo método que no ensino presencial e semipresencial sempre que non se diten 

instrucións distintas por parte da Consellería. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Constará dun exame global. Preferentemente farase presencialmente e online de non 

ser posible. 

No caso de imposibilidade de facer o exame en setembro, se lles enviará aos alumnos  

através da aula virtual traballos alternativos que poidan enviar a través de Google 

Classroom. 

AVALIACIÓN DE  MATERIA PENDENTES 

 

Criterios de avaliación  

A mesma que no caso do ensino presencial e semipresencial. 

 

Criterios de cualificación : 

A mesma que no caso do ensino presencial e semipresencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A mesma que no caso do ensino presencial e semipresencial. 

En caso de semipresencialidade tratarase de entregar os traballos en man  Do mesmo 

xeito que presencialmente se correxirán os traballos con anotacións e a calificación. 

 

 

 

 
 
 
1.3 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

AVALIACIÓN 

Información ao alumnado e ás familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado será a Aula 

Virtual e o Google Classromm. O alumnado e as familias serán informados dos Criterios 

de Avaliación, como é habitual, a través do curso correspondente da Aula Virtual.   
PUBLICIDADE 

 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



97 

 

 

 

 
María Amparo Arredondo Viqueira 

Xefa do Departamento de Artes Plásticas 

 

Outubro de 2020-21 

 


