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IES URBANO LUGRÍS – CURSO 2021-22 modificada pola Orde do 25 xaneiro 2022 
 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO DEBUXO 

MATERIA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

CURSO 1º E.S.O. 

PROFESOR/A FRANCISCO MATO LÓPEZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B2.1-B2.2- 
B2.3- 
B2.4- B2.5 

EPVAB2.1.1- 
EPVAB2.1.2- 
EPVAB2.1.3- 
EPVAB2.2.1- 
EPVAB2.2.2- 
EPVAB2.3.1- 
EPVAB2.4.1- 
EPVAB2.5.1 

1 A percepción visual. A 
comunicación visual. A 

imaxe 

Analízanse as características da linguaxe  visual 
e audiovisual dende o que se realiza a análise 
crítica das imaxes que nos rodean. Trabállase a 
imaxe figurativa, abstracta, representativa e 
simbólica. 

Setembro, outubro, 

novembro 

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

B3.5-B3.6- 
B3.7- 
B3.8 

EPVAB3.1.1- 

EPVAB3.2.1- 

EPVAB3.3.1- 

EPVAB3.4.1- 

EPVAB3.5.1- 

EPVAB3.6.1- 

EPVAB3.7.1 

2 Debuxo xeométrico: 

Trazados fundamentais. 
Ángulos 

Trabállanse coñecementos teórico- prácticos 
sobre os diferentes elementos  xeométricos 
básicos e a súa aplicación ao trazado. 

Decembro 

B3.9-
B3.10-
B3.11-
B3.12 

EPVAB3.8.1-
EPVAB3.9.1-
EPVAB3.10.1-
EPVAB3.10.2-

EPVAB3.11.1 

3 
Trazados xeométricos. 
Segmentos. Operacións 
con segmentos 

Aplicando o coñecemento dos útiles adecuados á 
resolución de exercicios pódese practicar na 
resolución de problemas e no deseño de formas 
que desenrolen a creatividade. 

Xaneiro 

B3.13-
B3.14 

EPVAB3.12.1-
EPVAB3.13.1- 

EPVAB3.14.1-
EPVAB3.15.1- 

4 
Triángulos. 
Clasificación. 
Construción. 

A partir dos coñecementos básicos tratarase de 
demostrar a utilidade do coñecemento das 
formas básicas, para conseguir trazados cada 
vez máis complexos. 

Febreiro 

B3.15-
B3.16 

EPVAB3.16.1-
EPVAB3.17.1-
EPVAB3.18.1-
EPVAB3.19.1 

5 Cuadriláteros 
Danse a coñecer os cuadriláteros. Seguindo coa 
secuencia de formas xeométricas, éntrase neste 
apartado, no que se manexan cada vez máis 
variables. 

Marzo 

B1.1-B1.2-
B1.3-B1.4-
B1.5 

EPVAB1.1.1-
EPVAB1.2.1-
EPVAB1.2.2-
EPVAB1.2.3- 

6 
O punto. A liña. O plano. 
Procedementos e 
técnicas de debuxo 

Traballar os elementos gráficos e expresivos da 
imaxe, utilizando os recursos dos que 
dispoñemos. A súa relación co entorno, como 
base de observación. 

Abril, maio 

B1.6-B1.7- 
B1.8- 

B1.9- B1.10 

EPVAB1.3.1- 
EPVAB1.4.1- 
EPVAB1.4.2- 
EPVAB1.4.3- 
EPVAB1.4.4- 
EPVAB1.5.1 

7 A cor. Técnicas da cor. Traballar a partir do coñecemento, do concepto da 
cor, experimentando coas distintas técnicas que 
permitan achegar aos obxectivos marcados nesta 
unidade. 

Maio, xuño 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 
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- Na Área de EPVeA, o/a alumno /a é o elemento humano ao cal se dirixe o conxunto de estratexias para conseguir a súa formación; tamén 
é o principal protagonista da súa aprendizaxe. 

 A metodoloxía será axeitada aos obxectivos previstos e debe ser: motivadora, flexible e integradora. 

 O profesor coordina o proceso de traballo expoñendo en cada unidade os contidos necesarios para que o/a alumno/a adquira os 
coñecementos que lle permitan desenrolar as propias habilidades e motivando a observación e a análise, a comprensión e a 
confianza nas súas calidades creativas. 

 A normativa de traballo, a exposición dos diferentes instrumentos de trazado e a utilización dos mesmos farase indicando as 

posibilidades de cada un deles. Utilizaranse tódolos medios dispoñibles na aula: audiovisuais, instrumentais, modelos feitos 
polos/as alumnos/as, etc. 

 A planificación do traballo farase tendo en conta as características de cada grupo e os medios dos que se dispoñan. Debe 
existir unha flexibilidade integradora, no caso de alumnos/as con características persoais diferentes. 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

Non se contempla. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Non se contempla. 

 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

Ao alumnado que non supere as avaliacións parciais  ofreceráselle  a posibilidade de recuperar mediante  actividades de recuperación que 

consistirán en: 

- Deberán repetirse as láminas ou traballos que non acadaran una avaliación positiva e sexan indicados polo profesor. 

- No caso de alumnos con dificultades, adaptaranse as condicións ás mesmas, valorando o esforzo e o interese no traballo. 

- A actitude e o esforzo no traballo son condicións básicas en calquera das situacións persoais dos alumnos. 

A terceira das avaliacións parciais terá lugar entre o 6 e o 7 de xuño de 2022.  

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial  e a final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. En 
particular, ao alumnado que teña a materia sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial proporánselle actividades  para recuperar a 

materia. Por outra parte, ao alumnado que si superase a materia proporánselle tarefas e actividades diversas de ampliación e titoría. 

A avaliación final terá lugar o 23 de xuño.  

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

- Os mínimos exixibles están baseados na actitude, asistencia, puntualidade, respecto polo traballo propio e alleo, respecto polo material 
común e propio, interese en aprender e desenrolar as capacidades, respecto polas normas e manter unha actitude correcta coa 
diversidade. 

- Todo forma parte da formación integral e sumarase aos resultados na cualificación dos traballos co resultado dun mínimo de aprobado. 

- A isto súmanse os instrumentos de cualificación expostos no seu apartado. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS: 

- A Avaliación Progresiva e Formativa alcánzase ao longo do curso nun proceso de ensinanza baseado na exposición de contidos e 
motivando aos/ás alumnos/as a saber ver para comprender e saber facer para expresarse, en definitiva, entendendo a Educación Plástica, 

Visual e Audiovisual como unha linguaxe universal e carente de fronteiras. A finalidade desta materia será desenrolar no alumnado 
capacidades perceptivas, expresivas e estéticas. 

INSTRUMENTOS: 

- Entendendo polos mesmos o conxunto de técnicas e traballos prácticos que deben realizar os/as alumnos/as para a consecución dos 
obxectivos a acadar, será a observación dos mesmos o que se avaliará. 

- Nos criterios de cualificación expostos quedan claros os instrumentos avaliadores considerados.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO AVALIADOR ELEMENTOS AVALIADOS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA  Coñecementos previos 

 Asistencia e puntualidade 

 Participación e actitude 

 Aportación de ideas e solucións 

 Aproveitamento en xeral 

 
10% 
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REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES  Cumprimento dos prazos de 

entrega 

 Corrección na presentación do 
traballo 

 Creatividade 

 Organización e planificación do 

traballo 

 Destreza no uso do material e 
técnicas 

 Busca de información 

 Corrección oral e escrita sobre o 
traballo 

 Corrección nas solucións 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

ACTIVIDADES DE 
AUTOAVALIACIÓN 

 Corrección na presentación 

 Creatividade 

 Aportación de ideas e solucións 

 Organización e planificación do 
traballo 

 Destreza no uso do material e 
técnicas 

 
 
 

 
10% 

PROBAS OBXECTIVAS  Adquisición de conceptos 

 Comprensión 

 Razoamento 

 Corrección na presentación do 
traballo 

 Creatividade e destreza no uso 
do material e das técnicas 

 
 
 

 
20% 

 

PLAN DE REFORZO DE MATERIAS SEN SUPERAR 

PLAN DE REFORZO  

Ao  alumnado que non teña superada a materia do curso anterior realizaráselle un plan de reforzo individualizado que teña en conta as 
particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia do alumno ou 

alumna, e baixo as directrices deste departamento didáctico. O departamento velará pola realización do plan por parte aluman/o. Este plan incluirá, 
cando menos:  

a) Identificación da alumna/o 

b) Información relevante sobre a materia/s sen superar. 

c) Currículo para desenvolver, especificando os criterios da avaliación. 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.  

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento.  

f) Tarefas para realizar, coa debida temporización 

g) Seguimento e avaliación.  

h) Acreditación da información á familia.  

 

Haberá unha proba final para o alumnado que teña materias de cursos anteriores sen superar.  

 

En cada sesión de avaliación farase o seguimento dos plans de reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Para superar 
a materia pendente, a alumna/o deberá obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente.  

 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

Establécense dúas alternativas: 

1.-Un plan de traballo que consistirá na realización dunhas actividades sobre os contidos, e que os/as alumnos/as entregarán no mes de 

febreiro ou marzo, establecendo dous días para corrección e xustificación da implicación nos exercicios. 

De non acadar uns resultados satisfactorios os/as alumnos/as terán aínda unha proba final no mes de maio.  

2.-Proba final no mes de maio: realizarase un exame na data acordada coa Xefatura de Estudos no calendario correspondente. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de cualificación serán, para calquera das opcións: 
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 50% - traballos presentados. 

 50% - exame a realizar 

 

 

 

 

 

 

O/A XEFE/A DEPARTAMENTO 

 

 

 
 

Asdo.: Francisco Mato López 

Data 25/03/2022 

 


