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 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Trimestre Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

2º 
▪ B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e 

ritmo en composicións básicas. 

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

2º ▪ B3.1. Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a 
liña e o plano. 

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

1º 
▪ B3.2. Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o 

cartabón, despois de repasar previamente estes conceptos. 

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

2º 
▪ B3.4. Utilizar o compás, realizando exercicios variados para 

familiarizarse con esta ferramenta. 

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

1º ▪ B3.5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a 
clasificación de ángulos agudos, rectos e obtusos. 

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

1º ▪ B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender a forma 
de medilos. 

▪ EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e 
compás. 

1º ▪ B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de 
construción. 

▪ EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e 
compás. 

1º ▪ B3.8. Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando 
medidas de segmentos coa regra ou utilizando o compás. 

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

1º ▪ B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, 
e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

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

1º ▪ B3.11. Coñecer lugares xeométricos e definilos. ▪ EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis 
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comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

2º ▪ B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos en función dos 
seus lados e dos seus ángulos. 

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

2º 
▪ B3.13. Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados 

ou ángulos). 

▪ EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un 
ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando 
correctamente as ferramentas. 

2º 
▪ B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas dos 

triángulos rectángulos, e aplicalas con propiedade á construción 
destes. 

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

2º ▪ B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. ▪ EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 

2º ▪ B3.17. Executar as construcións máis habituais de paralelogramos. ▪ EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados 
consecutivos e unha diagonal. 

2º ▪ B3.18. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, 
recoñecendo os regulares e os irregulares. 

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

2º ▪ B3.19. Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na 
circunferencia. 

▪ EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de 4,4,5,6, 
e 8 lados, inscritos nunha circunferencia. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

-   Observación directa e avaliación do traballo e comportamento 
diario dos alumnos. 

- Análise e valoración dos traballos ou tarefas que teñan que 
desenvolver para cada estándar de aprendizaxe.  

Instrumentos: 

- En todas e cada una das probas a cualificación farase sobre 10 
puntos a partir de rúbricas deseñadas para cada unha delas. 
De todos os xeitos terase sempre en conta a presentación, 
falta de anotacións claridade e limpeza do exercicio que se 
valorará cando menos con 1 punto, e se fará fincapé tamén 
nas faltas de ortografía restando 0,2 puntos cada unha, e as 
tildes 0,1 ptos c/u. 

- Rúbrica para valorar o traballo diario, a actitude cara a 

materia e o esforzo persoal: 

- Mantén o vínculo coa actividade lectiva durante o 
confinamento, empregando os medios ao seu alcance. 

- Ten unha actitude positiva cara á materia. 
- Atende e consulta dúbidas co/a profesor/a. 
- Realiza os traballos propostos. 
- Entrega puntualmente os traballos. 
- Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar 

superado. 

Cualificación final 

A cualificación final da materia calcularase do seguinte xeito: 

Dado que a nota do boletín da 2ª avaliación foi a correspondente ao 
traballo desenvolto polos alumnos durante os dous primeiros 
trimestres, como consta na addenda á programación publicada na 
páxina web do centro, esta será a nota final, podendo modificarse 
nos seguintes supostos: 

- Aos alumnos que entregaron os traballos que tiñan pendentes 

de entrega ou repetición, recalcularáselles a nota media 

tendo en conta as novas cualificacións (45% media traballos + 

45% media exames realizados antes do 12/03/20). Esta nota 

será a nota final, sempre que non sexa inferior á da 2ª 

avaliación. 

- Tendo en conta sempre a conectividade dos alumnos, a 

aqueles que mantiveron o vínculo, entregaron as actividades 

atrasadas e realizaron as actividades de ampliación, 

subiráselles a nota ata 1 punto na medida do posible. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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, onde 
deberán entregar os traballos pedidos e non entregados ou 
superados durante o curso, baseados nos contidos e estándares de 
aprendizaxe desenvoltos  nos dous primeiros trimestres. A  profesora 
entregará un listado dos mesmos indicando os non superados . A 
nota media calcularase do mesmo xeito que na convocatoria 
ordinaria. 

Alumnado de 
materia pendente 

 

Criterios de avaliación: 

▪ B1.1. Identificar os elementos configuradores da imaxe. 

▪ B1.2. Experimentar coas variacións formais do punto, o plano e a 
liña. 

▪ B1.5. Experimentar coas cores primarias e secundarias. 

▪ B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as 
técnicas de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou 
figurativas. 

▪ B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito e 
de cor; colaxe. 

▪ B3.1. Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a 
liña e o plano. 

▪ B3.2. Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o 
cartabón, despois de repasar previamente estes conceptos. 

▪ B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e 
arco. 

▪ B3.4. Utilizar o compás, realizando exercicios variados para 
familiarizarse con esta ferramenta. 

▪ B3.5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación 
de ángulos agudos, rectos e obtusos. 

▪ B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender a forma de 
medilos. 

▪ B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción. 

▪ B3.8. Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando 
medidas de segmentos coa regra ou utilizando o compás. 

▪ B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e 
tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

▪ B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus 
lados e dos seus ángulos. 

▪ B3.13. Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou 
ángulos). 
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▪ B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos dun 
triángulo. 

▪ B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas dos 
triángulos rectángulos, e aplicalas con propiedade á construción 
destes. 

▪ B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. 

▪ B3.17. Executar as construcións máis habituais de paralelogramos. 

▪ B3.18. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, 
recoñecendo os regulares e os irregulares. 

▪ B3.19. Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na 
circunferencia. 

 

Criterios de cualificación: 

Para obter unha cualificación positiva na materia, nota igual ou 
superior a 5, o alumnado deberá entregar todas as actividades 
propostas que aparecen no curso correspondente a esta materia na 
aula virtual, a nota media das cualificacións obtidas será a nota final 
da materia. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

Os traballos serán entregados a través da aula virtual do centro. 

Análise e valoración dos traballos ou tarefas que teñan que 
desenvolver para cada estándar de aprendizaxe. 

- En todas e cada una das probas a cualificación farase sobre 10 
puntos a partir de rúbricas deseñadas para cada unha delas. 
De todos os xeitos terase sempre en conta a presentación, 
falta de anotacións claridade e limpeza do exercicio que se 
valorará cando menos con 1 punto, e se fará fincapé tamén 
nas faltas de ortografía restando 0,2 puntos cada unha, e as 
tildes 0,1 ptos c/u. 

 

No caso de non aprobar na convocatoria ordinaria, terán a 
posibilidade de presentarse á convocatoria extraordinaria de 
setembro, donde deberán presentar so aqueles traballos non 
superados durante o curso, gardaranse as notas dos traballos 
aprobados durante o curso para facer media co que entreguen en 
setembro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Toda a información necesaria para a realización das actividades está 
colgada no curso da aula virtual desta materia. 
 

Recuperación e repaso: Actividades destinadas aos alumnos que 
non teñen superados todos os criterios de avaliación da materia: 
realización das láminas e traballos propostos antes do período de 
confinamento, e non rematados ou non entregados antes do 
12/03/20. 

Resolución de dúbidas acerca dos exercicios propostos nas láminas, 
repasando os contidos conceptuais relacionados cos mesmos. 
 

Ampliación: Actividades destinadas aos alumnos que xa teñen 
superados todos os criterios de avaliación da materia, tendo todos 
os traballos anteriores cunha cualificación positiva. 

As actividades irán dirixidas a desenvolver a creatividade e as 
destrezas gráfico-plásticas dos alumnos xa traballadas en Ed. 
Primaria, dunha forma xeral sen afondar nos contidos conceptuais 
que neste curso ordinario se impartirían.  

Creación de obxectos con volume.. 

Actividades de debuxo e ilustración empregando os elementos 
básicos das linguaxes visuais: puntos liñas, texturas e cor. 

Experimentación con diferentes materiais: papeis, material de 
refugallo, plásticos... 

 Experimentación con técnicas secas e húmidas, nas distintas 
actividades: collage, papiroflexia, lápiz de grafito, lápices de cores, 
rotuladores, témperas, acuarelas... 

Actividades para recoñecer en obras de arte a utilización de 
elementos e técnicas de expresión, apreciar os estilos artísticos, 
valorar o patrimonio artístico e cultural como un medio de 
comunicación e satisfacción individual e colectiva, e contribuír á súa 
conservación a través do respecto e divulgación das obras de arte.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As sesións lectivas desenvólvense desde a primeira semana, sempre 
a través de videoconferencia, según o horario publicado na páxina 
web do centro. 

Durante estas sesións a profesora propón aos alumnos que se 
conectan traballo de ampliación para aqueles/as alumnos/as que 
teñan superadas todas as partes e, os alumnos/as con algunha parte 
pendente, poden realizan as láminas propostas durante o 1º e 2º 
trimestre non rematadas, plantexando todos/as as dúbidas que 
puidesen ter.  

Todos os aspectos e actividades desenvoltas nas sesións están 
recollidos no curso da aula virtual da materia para 1º de ESO, deste 
xeito poden ter acceso todos/as os/as alumnos/as que non se 
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conectan ás videoconferencias. Cada dúas semanas publícase un 
plan de traballo para a materia na páxina web do centro, do que se 
informa ás familias. 

A entrega de traballos realízase a través da aula virtual, nas tarefas 
correspondentes ás actividades, e no Corcho da aula onde poden  

publicar os seus traballos. Por condicións especiais de conectividade, 
os alumnos poden enviar os traballos á profesora a través do correo 
electrónico por acordo entre ambas partes.  

As dúbidas poden plantexarse e resolverse nas chamadas ou a través 
da mensaxería da aula virtual. 
 

Atención á diversidade: 

 O alumnado que estaba a recibir reforzo educativo na aula 
ordinaria, poderá necesitar una modificación na tipoloxía do 
reforzo dependendo das necesidades amosadas antes e 
durante o ensino telemático. 

 Algunhas das modificacións que se están a aplicar son: 
- Adaptación dos traballos, eliminando aquelas partes 

que se considere que poden conlevar una maior 
necesidade de axuda. 

- Sesións individuais ou en pequeno grupo. 
- Mantemento das cualificacións parciais de temas ou 

avaliacións de cara á proba extraordinaria de setembro 
e ao curso 2020/2021 

 Dada a necesaria individualización das medidas aplicadas, 
cada familia e alumno/a será informada de modo persoal. 

 Dentro da avaliación continua deste terceiro trimestre, cando 
o profesorado detecta alumnado con dificultades para seguir o 
proceso de ensino aprendizaxe, comunícallo ao Departamento 
de Orientación para poder establecer as medidas a adoptar. 

Materiais e recursos 

Videoconferencias no horario lectivo publicado na páxina web do 
centro, con explicacións de pizarra e exemplos gráfico-plásticos 
elaborados pola profesora e ou compartidos de internet. 

Curso da aula virtual para esta materia. 

Libro en formato dixital. 

Láminas de diferentes editoriais dixitalizadas. 

Explicacións e solucionarios para as láminas propostas. 

Padlet para publicar os traballos. 

Os alumnos/as realizarán as tarefas cos materiais dos que dispoñan 
nas súas casas, O departamento tentará adaptar as actividades a 
esta dispoñibilidade, ou dará opcións en casos puntuais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da mensaxería da aula virtual e a través de Abalar.  

Nas videoconferencias que se realizan nas sesións de clase. 

A través dos plans de traballo publicados na páxina web do centro. 

A través do curso da materia da aula virtual do centro. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Trimestre Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º-2º 
▪ B1.3. Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe. ▪ EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe 

gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

2º ▪ B2.1. Identificar os elementos e factores que interveñen no 
proceso de percepción de imaxes. 

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

2º 

▪ B2.5. Describir, analizar e interpretar unha imaxe, distinguindo os 
seus aspectos denotativo e connotativo. 

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

▪ EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, 
identificando os elementos de significación, narrativos e as 
ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando o 
seu significado. 

2º 

▪ B2.6. Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os 
fundamentos desta. 

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

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

2º 
▪ B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais apreciando os 

estilos e as tendencias, valorando, e respectando do patrimonio 
histórico e cultural, e gozando del. 

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

1º 
▪ B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos. ▪ EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis 

comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

1º ▪ B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, ▪ EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 
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recoñecendo os regulares e os irregulares. cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

1º 
▪ B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos 

dun triángulo. 
▪ EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro 

de calquera triángulo, construíndo previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

1º 

▪ B3.3. Estudar a construción de polígonos regulares e estrelados. ▪ EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 8 
lados polo método específico e de calquera nº de lados co 
procedemento xeral de construcción de polígonos inscritos. Realiza 
os polígonos estrelados correspondentes aos polígonos anteriores. 

1º 

▪ B3.4. Comprender as condicións dos centros e as rectas tanxentes 
en distintos casos de tanxencia e enlaces. 

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

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

1º ▪ B3.5. Comprender a construción do óvalo e do ovoide básicos, 
aplicando as propiedades das tanxencias entre circunferencias. 

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

1º ▪ B3.6. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos óvalos 
e nos ovoides. 

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

1º ▪ B3.7. Aplicar as condicións das tanxencias e enlaces para construír 
espirais de dous, tres, catro e cinco centros. 

▪ EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e 
cinco centros. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

-   Observación directa e avaliación do traballo e comportamento 
diario dos alumnos. 

- Análise e valoración dos traballos ou tarefas que teñan que 
desenvolver para cada estándar de aprendizaxe.  

Instrumentos: 

- En todas e cada una das probas a cualificación farase sobre 10 
puntos a partir de rúbricas deseñadas para cada unha delas. 
De todos os xeitos terase sempre en conta a presentación, 
falta de anotacións claridade e limpeza do exercicio que se 
valorará cando menos con 1 punto, e se fará fincapé tamén 
nas faltas de ortografía restando 0,2 puntos cada unha, e as 
tildes 0,1 ptos c/u. 

- Rúbrica para valorar o traballo diario, a actitude cara a 

materia e o esforzo persoal: 

- Mantén o vínculo coa actividade lectiva durante o 
confinamento, empregando os medios ao seu alcance. 

- Ten unha actitude positiva cara á materia. 
- Atende e consulta dúbidas co/a profesor/a. 
- Realiza os traballos propostos. 
- Entrega puntualmente os traballos. 
- Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar 

superado. 

Cualificación final 

A cualificación final da materia calcularase do seguinte xeito: 

Dado que a nota do boletín da 2ª avaliación foi a correspondente ao 
traballo desenvolto polos alumnos durante os dous primeiros 
trimestres, sen ter en conta os traballos do segundo trimestre, debido 
a que mais do 50% dos alumnos tiñan os traballos pedidos e recollidos 
na segunda avaliación antes do 13/03/20 sen entregar, sendo estos 
avaliables, como consta na addenda á programación publicada na 
páxina web do centro, recalcularase a nota tendo en conta ditos 
traballos para o cálculo final da nota media. Asimesmo teranse tamén 
en conta as cualificacións obtidas nos traballos que entregaron 
durante o confinamento pendentes de entrega ou repetición da 1ª e 
2ª avaliación. 
 
Deste xeito a nota final obterase coa suma da nota media entre as 
láminas da 1ª e 2ª avaliación (45%), os exames realizados ao longo de 
todo o curso (45%) e o traballo diario no centro e na casa, a actitude 
cara a materia e o esforzo persoal referido ao período anterior ao 
12/03/20(10%). 
Esta nota final, poderá modificarse no seguinte suposto: 
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- Tendo en conta sempre a conectividade dos alumnos, a 

aqueles que mantiveron o vínculo, entregaron as actividades 

atrasadas e realizaron as actividades de ampliación, poderá 

subirlles a nota ata 1 punto, na medida do posible. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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, onde 
deberán entregar os traballos pedidos e non entregados ou 
superados durante o curso, baseados nos contidos e estándares de 
aprendizaxe desenvoltos  nos dous primeiros trimestres. A  profesora 
entregará un listado dos mesmos indicando os non superados . A 
nota media calcularase do mesmo xeito que na convocatoria 
ordinaria. 

Alumnado de 
materia pendente 

(non procede) 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Toda a información necesaria para a realización das actividades está 
colgada no curso da aula virtual desta materia. 
 

Recuperación e repaso: Actividades destinadas aos alumnos que 
non teñen superados todos os criterios de avaliación da materia: 
realización das láminas e traballos propostos antes do período de 
confinamento, e non rematados ou non entregados antes do 
12/03/20. 

Resolución de dúbidas acerca dos exercicios propostos nas láminas, 
repasando os contidos conceptuais relacionados cos mesmos. 
 

Ampliación: Actividades destinadas aos alumnos que xa teñen 
superados todos os criterios de avaliación da materia, tendo todos 
os traballos anteriores cunha cualificación positiva. 

As actividades irán dirixidas a desenvolver a creatividade e as 
destrezas gráfico-plásticas dos alumnos xa traballadas en 1º da ESO 
e EPVA e en 2º ESO en tecnoloxía, dunha forma xeral sen afondar 
nos contidos conceptuais que neste curso ordinario se impartirían.  

Creación de obxectos con volume.. 

Elaboración de documentos multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito axeitado. 
Actividades de debuxo e ilustración empregando os elementos 
básicos das linguaxes visuais: puntos liñas, texturas e cor. 

Experimentación con diferentes materiais: papeis, material de 
refugallo, plásticos... 

 Experimentación con técnicas secas e húmidas, nas distintas 
actividades: collage, papiroflexia, lápiz de grafito, lápices de cores, 
rotuladores, témperas, acuarelas... 

Actividades para recoñecer en obras de arte a utilización de 
elementos e técnicas de expresión, apreciar os estilos artísticos, 
valorar o patrimonio artístico e cultural como un medio de 
comunicación e satisfacción individual e colectiva, e contribuír á súa 
conservación a través do respecto e divulgación das obras de arte.  

Actividades para debuxar correctamente as vistas principais de 
volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas, e comprender e practicar os procesos de 
construción de perspectivas isométricas de volumes sinxelos a 
partir desa vistas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As sesións lectivas desenvólvense desde a primeira semana, sempre 
a través de videoconferencia, según o horario publicado na páxina 
web do centro. 

Durante estas sesións a profesora propón aos alumnos que se 
conectan traballo de ampliación para aqueles/as alumnos/as que 
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teñan superadas todas as partes e, os alumnos/as con algunha parte 
pendente, poden realizan as láminas propostas durante o 1º e 2º 
trimestre non rematadas, plantexando todos/as as dúbidas que 
puidesen ter.  

Todos os aspectos e actividades desenvoltas nas sesións están 
recollidos no curso da aula virtual da materia para 1º de ESO, deste 
xeito poden ter acceso todos/as os/as alumnos/as que non se 
conectan ás videoconferencias. Cada dúas semanas publícase un 
plan de traballo para a materia na páxina web do centro, do que se 
informa ás familias. 

A entrega de traballos realízase a través da aula virtual, nas tarefas 
correspondentes ás actividades, e no Corcho da aula onde poden  

publicar os seus traballos. Por condicións especiais de conectividade, 
os alumnos poden enviar os traballos á profesora a través do correo 
electrónico por acordo entre ambas partes.  

As dúbidas poden plantexarse e resolverse nas chamadas ou a través 
da mensaxería da aula virtual. 
 

Atención á diversidade: 

 O alumnado que estaba a recibir reforzo educativo na aula 
ordinaria, poderá necesitar una modificación na tipoloxía do 
reforzo dependendo das necesidades amosadas antes e 
durante o ensino telemático. 

 Algunhas das modificacións que se poden a aplicar son: 
- Adaptación dos traballos, eliminando aquelas partes 

que se considere que poden conlevar una maior 
necesidade de axuda. 

- Sesións individuais ou en pequeno grupo. 
- Mantemento das cualificacións parciais de temas ou 

avaliacións de cara á proba extraordinaria de setembro 
e ao curso 2020/2021 

 Dada a necesaria individualización das medidas aplicadas, 
cada familia e alumno/a será informada de modo persoal. 

 Dentro da avaliación continua deste terceiro trimestre, cando 
o profesorado detecta alumnado con dificultades para seguir o 
proceso de ensino aprendizaxe, comunícallo ao Departamento 
de Orientación para poder establecer as medidas a adoptar. 

Materiais e recursos 

Videoconferencias no horario lectivo publicado na páxina web do 
centro, con explicacións de pizarra e exemplos gráfico-plásticos 
elaborados pola profesora e ou compartidos de internet. 

Curso da aula virtual para esta materia. 

Libro en formato dixital. 

Láminas de diferentes editoriais dixitalizadas. 

Explicacións e solucionarios para as láminas propostas. 
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Padlet para publicar os traballos. 

Os alumnos/as realizarán as tarefas cos materiais dos que dispoñan 
nas súas casas, O departamento tentará adaptar as actividades a 
esta dispoñibilidade, ou dará opcións en casos puntuais. 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da mensaxería da aula virtual e a través de Abalar.  

Nas videoconferencias que se realizan nas sesións de clase. 

A través dos plans de traballo publicados na páxina web do centro. 

A través do curso da materia da aula virtual do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Trimestre 

▪ B1.1. Realizar composicións creativas, individuais e en grupo, que 
evidencien as capacidades expresivas da linguaxe plástica e visual, 
desenvolvendo a creatividade e expresándoa preferentemente coa 
subxectividade da súa linguaxe persoal ou empregando os códigos, a 
terminoloxía e os procedementos da linguaxe visual e plástica, co fin de 
enriquecer as súas posibilidades de comunicación. 

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

1º-2º 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diferentes 
soportes e técnicas, tanto analóxicas coma dixitais, valorando o esforzo 
de superación que supón o proceso creativo. 

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

1º-2º 

▪ EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de 
forza dunha imaxe. 

1º-2º 

▪ B1.3. Elixir os materiais e as técnicas máis axeitadas para elaborar unha 
composición sobre a base duns obxectivos prefixados e da autoavaliación 
continua do proceso de realización. 

▪ EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados 
para a realización de proxectos artísticos. 1º-2º 

▪ B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas de representación gráfica, 
recoñecendo a utilidade do debuxo de representación obxectiva no 
ámbito das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñaría. 

▪ EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas 
polas súas vistas principais. 

1º 

▪ EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de 
figuras tridimensionais sinxelas. 

1º 

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

1º 

▪ EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e 2º 
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oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado. 

▪ B4.2. Recoñecer os elementos que integran as linguaxes audiovisuais e as 
súas finalidades. 

▪ EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta 
criterios estéticos. 

1º-2º 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

-   Observación directa e avaliación do traballo e comportamento 
diario dos alumnos. 

- Análise e valoración dos traballos ou tarefas que teñan que 
desenvolver para cada estándar de aprendizaxe.  

Instrumentos: 

- En todas e cada una das probas a cualificación farase sobre 10 
puntos a partir de rúbricas deseñadas para cada unha delas. 
De todos os xeitos terase sempre en conta a presentación, 
falta de anotacións claridade e limpeza do exercicio que se 
valorará cando menos con 1 punto, e se fará fincapé tamén 
nas faltas de ortografía restando 0,2 puntos cada unha, e as 
tildes 0,1 ptos c/u. 

- Rúbrica para valorar o traballo diario, a actitude cara a 

materia e o esforzo persoal: 

- Mantén o vínculo coa actividade lectiva durante o 
confinamento, empregando os medios ao seu alcance. 

- Ten unha actitude positiva cara á materia. 
- Atende e consulta dúbidas co/a profesor/a. 
- Realiza os traballos propostos. 
- Entrega puntualmente os traballos. 
- Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar 

superado. 

Cualificación final 

A cualificación final da materia calcularase do seguinte xeito: 

Dado que a nota do boletín da 2ª avaliación foi a correspondente ao 
traballo desenvolto polos alumnos durante os dous primeiros 
trimestres, como consta na addenda á programación publicada na 
páxina web do centro, esta será a nota final, podendo modificarse 
nos seguintes supostos: 

- Aos alumnos que entregaron os traballos que tiñan pendentes 

de entrega ou repetición, recalcularáselles a nota media 

tendo en conta as novas cualificacións. O 90% desta nota será 

a nota final, sempre que non sexa inferior á da 2ª avaliación. 

- Tendo en conta sempre a conectividade dos alumnos, a 

aqueles que mantiveron o vínculo, entregaron as actividades 

atrasadas e realizaron as actividades de ampliación, 

subiráselles a nota ata 1 punto na medida do posible. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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, onde 
deberán superar unha proba teórico-práctica baseada nos contidos e 
estándares de aprendizaxe desenvoltos  nos dous primeiros 
trimestres. A proba cualificarase sobre 10 puntos e a nota obtida será 
a nota da convocatoria extraordinaria. 

Alumnado de 
materia pendente 

( non procede) 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Toda a información necesaria para a realización das actividades está 
colgada no curso da aula virtual desta materia. 

 

Recuperación e repaso: Actividades destinadas aos alumnos que 
non teñen superados todos os criterios de avaliación da materia: 
realización das láminas propostas antes do período de 
confinamento, e non rematadas ou non entregadas antes do 
12/03/20. 

Resolución de dúbidas acerca dos exercicios propostos nas láminas, 
repasando os contidos conceptuais relacionados cos mesmos. 

 

Ampliación: Actividades destinadas aos alumnos que xa teñen 
superados todos os criterios de avaliación da materia, tendo todos 
os traballos anteriores cunha cualificación positiva. 

As actividades irán dirixidas a desenvolver a creatividade e as 
destrezas gráfico-plásticas dos alumnos xa traballadas en 1º e 3º da 
ESO nesta materia, dunha forma xeral sen afondar nos contidos 
conceptuais que neste curso ordinario se impartirían. 

Recoñecer en obras de arte a utilización de elementos e técnicas de 
expresión, apreciar os estilos artísticos, valorar o patrimonio 
artístico e cultural como un medio de comunicación e satisfacción 
individual e colectiva, e contribuír á súa conservación a través do 
respecto e divulgación das obras de arte. Realización de 
interpretacións expresivas. 
Recoñecer e traballar coas técnicas de expresión mais comúns 

empregadas en representacións artísticas, no contorno próximo e 

na Hª da Arte.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As sesións lectivas desenvólvense desde a primeira semana, sempre 
a través de videoconferencia, según o horario publicado na páxina 
web do centro. 

Durante estas sesións a profesora propón traballo de ampliación 
para aqueles/as alumnos/as que teñan superadas todas as partes e, 
os alumnos/as con algunha parte pendente, poden realizan as 
láminas propostas durante o 1º e 2º trimestre non rematadas, 
plantexando todos/as as dúbidas que puidesen ter.  

Todos os aspectos e actividades desenvoltas nas sesións están 
recollidos no curso da aula virtual da materia para 4º de ESO, deste 
xeito poden ter acceso todos/as os/as alumnos/as que non se 
conectan ás videoconferencias. Cada dúas semanas publícase un 
plan de traballo para a materia na páxina web do centro, do que se 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 8 CENTRO:IES TERRA DE TRASANCOS 

CURSO: 4º ESO 

MATERIA: ED.PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 
 

  

 

informa ás familias. 

A entrega de traballos realízase a través da aula virtual, nas tarefas 
correspondentes ás actividades, e no Corcho da aula onde poden  

publicar os seus traballos. Por condicións especiais de conectividade, 
os alumnos poden enviar os traballos á profesora a través do correo 
electrónico por acordo entre ambas partes.  

As dúbidas poden plantexarse e resolverse nas chamadas ou a través 
da mensaxería da aula virtual. 

Materiais e recursos 

Videoconferencias no horario lectivo publicado na páxina web do 
centro, con explicacións de pizarra e exemplos gráfico-plásticos 
elaborados pola profesora e ou compartidos de internet. 

Curso da aula virtual para esta materia. 

Libro en formato dixital. 

Láminas de diferentes editoriais dixitalizadas. 

Explicacións e solucionarios para as láminas propostas. 

Padlet para publicar os traballos. 

Os alumnos/as realizarán as tarefas cos materiais dos que dispoñan 
nas súas casas, O departamento tentará adaptar as actividades a 
esta dispoñibilidade, ou dará opcións en casos puntuais. 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da mensaxería da aula virtual e a través de Abalar.  

Nas videoconferencias que se realizan nas sesións de clase. 

A través dos plans de traballo publicados na páxina web do centro. 

A través do curso da materia da aula virtual do centro. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 

B1.1. Resolve problemas de configuración de formas poligonais sinxelas 
no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo sobre 
taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de acordo 
cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise elaborada 
previamente 

▪ DT1.B1.1. 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. 

▪ DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas 
aplicacións. 

▪ DT1.B1.1.5. 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. 

▪ DT1.B1.1.6. Reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as 
relacións métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por 
triangulación, radiación, itinerario ou relacións de semellanza. 

 DT1.B1.1.8. 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. 

B1.2. Debuxa curvas técnicas e figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos fundamentais de 
tanxencias, resaltar a forma final determinada e indicar graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os 

 DT1.B1.2.2. 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. 
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 seus elementos.  DT1.B1.2.3. 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. 

  DT1.B1.2.4. 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. 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 

B2.1. Relaciona os fundamentos e as características dos sistemas de 
representación coas súas posibles aplicacións ao debuxo técnico, 
seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo previsto, e identificar as 
vantaxes e os inconvenientes en función da información que se desexe 
amosar e dos recursos dispoñibles. 

▪ DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e 
describe os procedementos de obtención das proxeccións e a súa 
disposición normalizada. 

▪ DT1.B2.1.5. 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 e 
intersección. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Realización e corrección de probas escritas parciais, mínimo unha por 

criterio de avaliación. 

- Para todos os criterios de avaliación nos que non se acadara unha 

nota igual ou superior a 5 no 1º ou 2º trimestre prevense a 

realización de probas de recuperación parciais no 3º, en número de 

unha por criterio de avaliación.  Poderán presentarse a estas probas 

todos os alumnos que o desexen para subir a nota, para a realización 

da media empregarase a maior das obtidas en cada criterio. 

- Valoración das láminas propostas pola profesora. 

- Tendo en conta que ningún alumno desta materia ten problemas de 

conectividade, valorarase o traballo diario, a actitude cara a materia 

e o esforzo persoal. 

Instrumentos: 
- Probas individuais escritas unha como mínimo, para cada criterio de 

avaliación. Cada proba contará cun número de exercicios, nos que 

estará especificado o seu valor para obter a cualificación final da 

mesma. As probas cualificaranse sobre 10 puntos e superarán a proba 

aqueles alumnos que obteñan alomenos cinco 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. 

- Láminas de exercicios para desenvolver os estándares de 

aprendizaxe. 

- Rúbrica para valorar o traballo diario, a actitude cara a materia e o 

esforzo persoal: 

- Conéctase ás clases e cando non o fai xustifica a súa 

ausencia. 

- Ten unha actitude positiva na clase, atende e consulta 

dúbidas coa profesora. 

- Realiza e corrixe os traballos propostos. 

- Entrega puntualmente os traballos. 

- Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar 

superado. 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS 

CURSO:1º BAC 

MATERIA: DEBUXO TÉCNICO I 
 

  

 

Cualificación 
final 

O 80% da nota obterase realizando a media aritmética das cualificacións 
parciais, obtidas nas probas escritas realizadas no 1º e 2º trimestre, ou 
nas recuperacións, en caso de facelas para cada criterio de avaliación. 

   

Tendo en conta que ningún alumno desta materia ten problemas de 
conectividade, esta nota valorarase xunto coa presentación das láminas 
propostas (10%) e o traballo diario, a actitude cara a materia e o esforzo 
persoal (10%) 

Aos /ás alumnos/as que non tendo que realizar probas de recuperación, 
seguiran realizando actividades de ampliación dos contidos, 
sumaráselles ata 1 punto á cualificación obtida polo procedemento 
anterior, sempre que sexa posible. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dado que a materia está dividida en probas relacionadas cos criterios de 
avaliación, os alumnos terán que realizar unha proba escrita so daquelas 
partes non superadas no terceiro trimestre, éstas farán media coas xa 
superadas, sendo esta media o 80% da nota. 

Ademais teranse que presentar as láminas propostas durante o 1º e 2º 
trimestre non entregadas, para valoralas en conxunto coas xa 
presentadas, e obter, según a súa corrección, o 20% restante da nota. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(non procede 
este curso) 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación e repaso: Actividades destinadas aos alumnos que 
non teñen superados todos os criterios de avaliación da materia: 
realización das láminas entregadas en fotocopias aos alumnos antes 
do período de confinamento, e non rematadas ou non entregadas 
antes do 12/03/20. 

Resolución de dúbidas acerca dos exercicios propostos nas láminas, 
repasando os contidos conceptuais relacionados cos mesmos. 

 

Ampliación: Actividades destinadas aos alumnos que xa teñen 
superados todos os criterios de avaliación da materia. 

As actividades irán dirixidas a desenvolver a visión espacial dos 
alumnos dunha forma xeneral sen afondar nos contidos conceptuais 
que nun curso ordinario se imparten. Moitas destas actividades xa 
se traballaron ao longo da ESO en diferentes materias como 
Tecnoloxía e Ed. Plástica Visual e Audiovisual. 

Realización e corrección das láminas cargadas na aula virtual da 
materia correspondentes a contidos non explicados este curso 
antes do confinamento: 

Sistema diédrico: exercicios sinxelos de paralelismo e 
perpendicularidade (novo). Realización de vistas de sólidos sinxelos 
en sistema diédrico (visto en 2º ESO)  

Sistema axonométrico: realización da visualización e trazado de 
pezas sinxelas en Perspectiva isométrica a partir das vistas diédricas 
(visto en 3º ESO e nunha sesión deste curso) 

Axonometrías oblicuas: realización da visualización e trazado, en 
perspectiva cabaleira, de pezas sinxelas a partir das vistas diédricas 
(novo) 

Sistema cónico: realización da visualización e trazado, en 
perspectiva cónica frontal e oblicua, de pezas sinxelas a partir das 
vistas diédricas (visto en 4º ESO) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dado que todos os alumnos desta materia están conectados 
informaticamente, as sesións desenvólvense desde a primeira 
semana, salvo excepcións, sempre a través de videoconferencia, 

Durante estas sesións a profesora propón traballo de ampliación 
para aqueles/as alumnos/as que teñan superadas todas as partes e, 
os alumnos/as con algunha parte pendente, realizan as láminas 
propostas durante o 1º e 2º trimestre non rematadas, plantexando 
todos/as as dúbidas que puidesen ter.  

Materiais e recursos 
Videoconferencias no horario lectivo publicado na páxina web do 
centro, con explicacións de pizarra. 

Curso da aula virtual para esta materia. 
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Libro en formato dixital. 

Láminas de diferentes editoriais dixitalizadas. 

Solucionarios para as láminas propostas. 

Exames e solucións ABAU e selectividade de Galicia, páxina da CIUG. 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da mensaxería da aula virtual ou a través de Abalar.  

Nas videoconferencias que se realizan nas sesións de clase. 

A través dos plans de traballo publicados na páxina web do centro. 

A través do curso da materia da aula virtual do centro. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 
 
 
 
 
 

 


