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IES URBANO LUGRÍS – CURSO 2020-21 
 

PRESENTACIÓN DE MATERIA 

DEPARTAMENTO DEBUXO 

MATERIA IMAXE E SON 

CURSO 2º BACHARELATO 

PROFESOR/A JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ SUÁREZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B1.1 B1.2 
B1.3 B1.4 
B1.5 B1.6 

IS.1.1.1.  

IS.1.1.2.  

 
IS.1.1.3.  

IS.1.1.4.  

1 Recursos expresivos nas 
producións audiovisuais. 

Análise crítica dos recursos expresivos usados 
en producións audiovisuais. Características 
funcionais e tipolóxicas. 

1ª avaliación. 

B2.1 B2.2 
B2.3 B2.4 

B2.5 B2.6 

IS.2.1.1.   
IS.2.1.2.  

IS.2.1.3.  

IS.2.1.4.  
IS.2.1.5.  

2 Situacións audiovisuais. Analizar situacións audiovisuais extraídas de 
produtos cinematográficos de varios xéneros 

1ª avaliación. 

B3.1 B3.2 
B3.3 B3.4 

B3.5 B3.6 

IS.3.1.1.  

 IS.3.1.2.  

IS.3.1.3.  

IS.3.1.4.  

IS.3.1.5.  

IS.3.1.6.  

3 Guións audiovisuais Elaboración de guións audiovisuais cunha estrutura 

narrativa baseada nas posibilidades expresivas da 
imaxe, do son e da música. 

2ª, 3ª avaliacións 

B7.1 B7.2 
B7.3 B7.4 

B7.5, B7.6 

IS.7.1.1 

IS.7.1.2.  

IS.7.1.3.  

IS.7.1.4.  

IS.7.1.5.  
IS.7.1.6.  

IS.7.2.1.  

4 
Son: natureza, 

parámetros, 

características, 

formatos. 

 

Deseño de bandas 
sonoras. 

A natureza do son. Estudo das súas 
características. Diferentes formatos de arquivos 
de audio e a súa aplicación. Criterios a seguir 
para unha gravación de audio- programas. 

1ª avaliación 

B8.1 B8.2 

B8.3 

B8.4 B8.5 

IS.8.1.1.  

IS.8.1.2  

IS.8.1.3.  

IS.8.1.4.  

IS.8.1.5.  

IS.8.1.6.  

5 Equipamentos de son en 
radio e medios 
audiovisuais 

Coñecer as características técnicas idóneas dos 
equipamentos para a gravación e reprodución de 
audio: micrófonos, altofalantes, amplificadores, 
etc. 

 

 

1ª, 2ª avaliacións 

B4.1 B4.2 
B4.3 B4.4 

B4.5 B4.6 
B4.7 

IS.4.1.1.  
IS.4.1.2.  

IS.4.1.3  

 

6 
Sistemas de captación 
de imaxes de fotografía 
e de vídeo. 

Técnicas para a captura de imaxes de vídeo e 
fotografías para a edición de álbums e películas. 2ª avaliación 



 

Páx 2 de 3 

B4.8 IS.4.1.4.  
IS.4.1.5.  

 

B5.1, 

B5.2 

B5.3 
 

IS.5.1.1.       

IS.5.1.2. 
IS.5.1.3.  

7 Dixitalización da Imaxe. A conversión analóxica-dixital. Axustes e retoques 
de imaxe. Codificación. 

2ª avaliación 

B6.1 

B6.2 

B6.3 

IS.6.1.1 
IS.6.1.2.  
IS.6.1.3.     

IS.6.1.4.  

IS.6.1.5.  

8 Edición de vídeo e audio Manexo dos distintos programa de edición de audio 
e vídeo 

2ª, 3ª avaliacións 

B9.1 

B9.2 

B9.3 

B9.4 

IS.9.1.1.  

IS.9.1.2.  
IS.9.1.3.  
IS.9.1.4.  

9 Equipamentos técnicos 
en proxectos multimedia
  

Programas informáticos usados para a elaboración 
de proxectos multimedia e os equipamentos 
necesarios para a elaboración dos mesmos 

3ª avaliación 

 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

Na materia de Imaxe e Son de 2º de Bacharelato teremos en conta que: 

 A natureza da materia fai que se aborde o aprendizaxe dende tres perspectivas distintas: aprender facendo, desenrolar 
as intelixencias múltiples e fomentar distintos modos de  pensamento. 

 Baseados nestes principios, os aprendizaxes produciranse, en primeiro lugar, a través das distintas producións audiovisuais que 
os/as alumnos/as realicen, en contextos reais ou simulados. Este saber facer promove una maior motivación e un maior 

compromiso do alumnado coa súa aprendizaxe, tendo en conta que así mesmo a resolución de problemas e a toma de decisións. 
Os proxectos de traballo requiriran de capacidades como a investigación, a planificación, a adaptación a novas situacións, o 
pensamento reflexivo e crítico; en definitiva aprender a aprender. 

 As preferencias individuais serán a base para atender á diversidade. Os diversos agrupamentos e a colaboración entre 
iguais enriquecerán as visións da realidade e favorecerán unha construción do coñecemento variada, o que desenrola á súa 
vez as intelixencias múltiples. 

 As TIC non só serán un medio para que os/as alumnos/as exploren as súas posibilidades para aprender, comunicarse usando distintos 

linguaxes e realizar as súas propias aportacións e creacións, senón tamén un espazo onde desenrolar a creatividade e o criterio 

estético, por medio da publicación de producións, a participación nas redes sociais, a aportación a eventos dixitais e, en definitiva, a 

interacción co mundo real. 

 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

Non se contempla. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Non se contempla. 

 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

 O nivel medio terá como base o arranque na exposición do resto do programa. 

 É de supoñer o interese inicial dos alumnos polo traballo, xa que a asignatura é elixida por eles mesmos. 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 Os contidos da primeira e segunda avaliación son de total aplicación nas tarefas a desenrolar polos/as alumnos/as na terceira avaliación. 
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Polo tanto se un/unha alumno/a aproba a terceira avaliación suponse superados os contidos mínimos da primeira e segunda. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Os/as alumnos/as que en xuño non superen a asignatura realizarán un exame extraordinario teórico e práctico no mes de setembro de 
toda a materia impartida ao longo do curso. A finais de xuño facilitaráselles a información necesaria e un plan de recuperación da materia 

tanto en plan teórico como práctico, do cal se lles avaliará no exame extraordinario de setembro. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 O /a alumno/a deberá saber diferenciar os xéneros no Cine, a Televisión e nos new media (os spots). Identificar o xénero, as 
estratexias narrativas, as características expresivas e a fragmentación do espazo escénico nun produto audiovisual. 

 Análise crítica dos recursos expresivos 

 Analizar situacións audiovisuais sacadas de produtos cinematográficos de diversos xéneros 

 Recortar, xuntar e rexistrar arquivos de son tanto monoaurales como estéreos. 

 Captar o son nas diferentes situacións audiovisuais. 

 Captar imaxes (fotográficas e de vídeo) e a súa gravación. 

 Manexar con certa destreza o software necesario para a edición de produtos audiovisuais, así como os demais recursos técnicos 
empregados para tal fin. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Realizarase un exame teórico e un exame práctico en cada avaliación. No caso de non superalos farase un exame teórico e un 
exame práctico de recuperación da materia pendente. 

 Ao remate do curso se o/a alumno/a ten avaliacións pendentes faráselle un exame final teórico e práctico no que terá que recuperar 
a materia non superada. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO AVALIADOR ELEMENTOS AVALIADOS 

Realización de probas teóricas. Inclúe a atención, participación en clase e actitude 
persoal (compromiso por aprender). 

Realización de probas prácticas. Inclúe a atención, participación en clase e actitude 
persoal (compromiso por aprender). 

Actitude no traballo, asistencia a clase e 
mellora. 

Inclúe a atención, participación en clase e actitude 
persoal (compromiso por aprender). 

 

 

O PROFESOR 
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