
• 1º CURSO ESO.  EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

 Os contidos do 1º curso da área de educación plástica e visual 

estructúranse nos seguintes bloques e unidades didácticas: 

BLOQUE 1: OBSERVAR E COMPRENDER. 

Unidade 1: COMUNICACIÓN VISUAL.  

BLOQUE 2: INTERPRETAR, EXPRESAR E CREAR. 

Unidade 2: A LINGUAXE PLÁSTICA E VISUAL. 

Unidade 3: O PUNTO, A LIÑA E O PLANO.  

Unidade 4: A LUZ E A COR.    

Unidade 5: A FORMA. 

Unidade 6: TRAZADOS E CONSTRUCCIÓNS XEOMÉTRICAS.  

Unidade 7: A REPRESENTACIÓN DO ESPACIO. 

Unidade 8: A COMPOSICIÓN MODULAR. 

Unidade 9: O DESEÑO DE OBXECTOS. 

Unidade 10: A ESCULTURA. 

 Unidade 11: MATERIAIS E TÉCNICAS DE CREACIÓN E 

MANIPULACIÓN DE IMAXES 

BLOQUE 3: CONTORNO AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA 

BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL. 

 Dado o carácter xeral do 3º e 4º bloques, en canto ó tratamento e analise de 

imaxes, ámbolos dóus desenvolveranse inmersos nas 10 unidades didácticas 

propostas ó longo de todo o curso como parte das actividades das distintas unidades 

didácticas. Asimismo daráselle o mesmo tratamento á unidade didáctica nº 11. 

 En canto á temporalización, as unidades didácticas desenvolveranse coa 

seguinte orde, e no posible, atendendo ás necesidades específicas de cada grupo: 

1ª Avaliación   

Unidade 6: TRAZADOS E CONSTRUCCIÓNS XEOMÉTRICAS.  

Unidade 8:  A COMPOSICIÓN MODULAR. 

2ª Avaliación   

Unidade 1: COMUNICACIÓN VISUAL.  

Unidade 2: A LINGUAXE PLÁSTICA E VISUAL. 

Unidade 3: O PUNTO, A LIÑA E O PLANO.  

Unidade 4: A LUZ E A COR.    

3ª Avaliación 

Unidade 5: A FORMA. 

Unidade 7: A REPRESENTACIÓN DO ESPACIO. 

Unidade 9: O DESEÑO DE OBXECTOS. 

Unidade 10: A ESCULTURA. 



AVALIACIÓN 

As cuestións que, oficialmente, se  plantexan en torno a avaliación son tres: ¿qué?, 

¿cándo? e ¿cómo avaliar?, as cales cubren acertadamente o espectro de preguntas 

que sobre esta poideran facerse. 

A primeira refírese o obxeto mesmo da avaliación, é dicir, o logro dos obxectivos 

previstos, a través dos diversos contidos. No plantexamento actual da área  no  só  se 

teran en conta os contidos conceptuais, senón os procedimentais e os actitudinais. So 

no caso de que conceptos, procedementos e actitudes , acaden unha valoración 

positiva, (todos e cada ún deles) o/a alumno/a acad ará a consecución dos 

obxectivos e polo tanto, avaliación positiva na asi gnatura.  Con que  so un deses 

tres tipos de contidos, non se supere aínda que si o estén os outros dous, a asignatura 

permanecerá suspensa. 

En canto á segunda, e terceira cuestión, o cándo e cómo avaliar, farase, 

fundamentalmente, a través dos exercicios diarios dos alumnos, e dos traballos que 

teñan que presentar en cada unidade didáctica. Para os contidos que así o requiran 

(debuxo técnico, contidos conceptuais concretos…) faranse probas específicas 

(exames) referidas a uns contidos moi concretos e cuia valoración non se pode facer 

por outros medios. Con carácter xeral hai que sinalar que outros medios para avaliar 

poden ser igualmente valiosos, tales como diálogos cos alumnos, respostas escritas, 

ou traballos de comentario e crítica. So no caso en que os alumnos acaden avaliación 

positiva en todas as probas , será positiva tamén a avaliación final. 

En tódase cada una das probas a cualificación farase sobre 10 puntos. Sobre a 

puntuación total acadada restaranse os seguintes puntos: falta de anotacións claridade 

e limpeza do exercicio = 1 punto, as faltas de ortografía = 0,2 puntos cada unha, e as 

tildes= 0,1 ptos c/u. 

Para a recuperación dos exames (en caso de habelos, e estar suspensos) prevense 

probas de recuperación parciais en número de unha por avaliación parcial, a 

excepción da terceira, que por razóns de calendario so se poderá recuperar nunha 

proba final global que permitirá ademáis a recuperación daquelas avaliacións parciais 

non superadas ó longo do curso, ou da totalidade da materia, e na que se aplicarán os 

mesmos criterios de cualificación que nas probas parciais. Os alumnos que non 

obteñan avaliación positiva (nota igual ou superior a 5 ), en algún traballo práctico, 

poderán e deberán repetilo ata a súa superación. 

Os alumnos que non obteñan avaliación positiva (nota igual ou superior a 5 ), na 

convocatoria ordinaria de xuño, poderán presentarse á convocatoria extraordinaria de 

setembro donde deberán presentar todos os traballos pedidos durante o curso, así 

como superar unha proba teórica (a realización desta proba está supeditada ó criterio 

do profesor , podendo non ter que facela), basada nos contidos das unidades. 


