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1.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

1.1 Centro e alumnado. 

 
O I.E.S. de Vilalonga está situado nunha zona rural, no lugar de A Salgueira, 
parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra) e comezou  a súa 
actividade en novembro de 1980 como instituto de Formación Profesional. En 1989 
fundiuse baixo a denominación actual co Instituto de Bacharelato que se creara ao 
seu carón. As dúas actividades económicas máis influentes son a vitivinícola e a de 
servizos no turismo. A ligazón do alumnado a estas actividades inflúe, ao longo do 
curso e sobre todo na convocatoria extraordinaria de setembro, no rendemento 
académico do alumnado. 

A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-
Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao 
Medio (Xestión Administrativa e Electromecánica de Vehículos) e Superior 
(Administración e Finanzas), a Formación Profesional Básica (Mantemento de 
Vehículos e servizos Administrativos) até a ensinanza de adultos (Nivel II de 
Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do Ciclo Medio de Xestión 
Administrativa). 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º 
curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro nos demais cursos. No 
primeiro grupo atópase o alumnado de 1º de ESO, que provén maioritariamente dos 
tres centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), mentres que en 1º de 
Bacharelato a procedencia é do noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES 
de Meaño e do centro concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, 
unha parte do alumnado tamén é do propio Centro e o resto ten distinta orixe: 
Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos de ESO, 
Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que 
ocasionalmente se suma algún outro que cambia de centro por diversos motivos. 

Actualmente o número de alumnos e alumnas está en torno aos 600 , cun claustro 
arredor dos 70 membros. 

O centro ten unha metodoloxía clásica aínda que se está a facer unha aposta polo uso 
das novas tecnoloxías. Temos pantalla dixital e conexión a internet na maioría das 
aulas. 

En canto as medidas de atención a diversidade, hai desdobres en 1º de ESO en todas 
as materias, clases de reforzo de lingua e matemáticas en 1º ESO e sección bilíngüe 
no primeiro ciclo da ESO 

Ademais o centro dispón de 3 aulas de informática, dúas aulas de idiomas, unha aula 
de debuxo, talleres, pavillón e patio exterior. 
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Todos o profesorado dispón dunha hora de titoría no seu horario e os titores da ESO 
ademais dispoñen dunha hora de titoría presencial co alumnado ao que axuda a que 
haxa unha maior comunicación entre os profesores, as familias e o alumnado. 

Nestes últimos anos, hai unha gran implicación por parte do claustro en traballar en 
temas relacionados coa convivencia e na adaptación da documentación do centro á 
nova lei.  

En canto ás familias podemos analizar varios aspectos. 

1º. A pouca valoración do feito educativo e a importancia do diñeiro como meta 
social provocan unha escasa participación na vida do Centro, sendo isto unha queixa 
xeneralizada, tanto do profesorado como dos propios representantes da ANPA. 

2º. A relación co profesorado é xeralmente correcta. 

Á vista dos datos anteriores e da información extraída das diferentes xuntas de 
avaliación e da avaliación de diagnóstico, revélase que un sector do noso alumnado 
da E.S.O. presenta: 

- Atraso no proceso de maduración persoal 

- Ausencia de hábitos de traballo. 

- Atraso no proceso de aprendizaxe das áreas instrumentais. 

- Escasa motivación e interese cara a aprendizaxe. 

 

1.2 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado. 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá 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 de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. Nun contexto socioeducativo marcado pola disparidade de niveis 
económicos e educativos nas familias, o cal repercute de maneira directa no 
aprendizaxe dos alumnos e alumnas, é fundamental acadar estes obxectivos que 
son o fundamento dunha comunidade cohesionada que favoreza un ambiente 
óptimo a aprendizaxe e o desenvolvemento.  

b) Partindo da devandita heteroxeneidade socioeducativa, o noso centro debe 
actuar como corrector de ditas desigualdades para o cal un obxectivo primordial é  
desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
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 
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supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. Nunha coxuntura cunha marcada desigualdade de acceso 
ao traballo entre homes e mulleres, así como a descompensación manifesta do 
seu salario, o noso centro educativo debe atender especialmente a fortalecer os 
valores de igualdade de dereitos e desbotar calquera actitude machista xa dende 
o propio proceso educativo, ensinando una mensaxe de igualdade desde una 
institución estatal fortalecendo a que as familias envían aos alumnos e alumnas 
ou, no caso de que esta mensaxe non chegue desde o ámbito  familiar, actuar 
como corrector de dita situación. Debemos lembrar que o peso da sociedade 
tradicional patriarcal na contorna do noso centro é aínda moi notable nalgúns 
casos. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os 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. O 
noso centro é pioneiro en Galicia na introdución do programa TEI (Titorización 
entre iguais) encamiñado a consecución de dito obxectivo.  

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. O acceso 
competente ás posibilidades da oferta educativa e profesional vía Educación 
secundaria obrigatoria comeza coa adquisición de estas capacidades (tanto a de 
este epígrafe coma a dos catro seguintes) polo que debemos poñer especial celo 
en preparar aos nosos alumnos e alumnas para a súa adquisición. 

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 como vía fundamental a hora de construír climas de 
acollemento e cohesión grupal fundamentais a hora de previr conflitos e 
favorecer así un contexto de aprendizaxe plural. Da mesma maneira incluír aquí 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. 
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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, histórico 
e artístico de Galicia, para poder apreciar de maneira máis inmediata os exemplos 
que se atopan dentro do ámbito xeográfico e poboacional do centro educativo e a 
súa riqueza, o cal redunda no fortalecemento da autoestima do alumnado así 
como fortalece igualmente seus vínculos con dito espazo. 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 
ao exercicio deste dereito. 

o) Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición entre os 
núcleos propiamente rurais e pesqueiros cun alto número de familias 
galegofalantes fronte os núcleos de maior extensión centrados na actividade 
turística de maioría castelanfalantes, os alumnos e alumnas han de 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 de riqueza cultural neste devandito contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona, unas das poucas comunidades emigrantes que posúen representación no 
noso centro. 

 

1.3 Reparto dos grupos entre o profesorado da materia. 

 

No presente curso 2019-2020 dous membros forman parte do Departamento: 

ALBA PIÑEIRO MARTÍNEZ.  Profesora titora. 

EDUARDO PÉREZ BAAMONDE. Xefe de Seminario. 

O reparto de horas por materia e curso, así como o número de grupos  é o seguinte: 

1º de ESO: 8 horas ( 2 grupos con dúas horas semanais desdobrados) 

3º de ESO: 6 horas ( 3 grupos con dúas horas semanais). 

4º de ESO: 3 horas  (alumnado de 4º A e 4º B) 
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2.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE E CUALIFICACIÓN. 

“As competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 
realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 
inclusión social e o emprego” (Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece 
o currículo da educación secundaria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia). O novo currículo baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias 
que se vai caracterizar pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter 
integral. Este proceso débese abordar desde todas as materias de coñecemento, nun 
proceso de desenvolvemento e de nivel de adquisición constantes o longo da vida. O 
noso Departamento, neste sentido, contribuirá deseñando tarefas e situacións de 
aprendizaxe, tal e como establece o citado Decreto, que posibiliten este 
desenvolvemento e que lle permitan ós alumnos e alumnas avanzar en máis dunha 
competencia ó mesmo tempo na procura das capacidades que lles posibiliten aplicar 
de xeito integrado os contidos propios do curso no que se atopan coa fin de lograr a 
realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

As competencias clave do currículo a desenvolver serán as seguintes: 

a. Comunicación lingüística (CCL). 

b. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT).  

c. Competencia dixital (CD). 

d. Aprender a aprender (CAA).  

e. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

CUALIFICACIÓN DAS COMPETENCIAS: 

Para cualificar as competencias ponderamos con valor a unidade en función da 
seguinte táboa na que se rexistran o número de veces que se traballan ditas 
competencias ao longo do curso: 

1º de ESO: 
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CCEC= 10 

CAA= 5 

CSIEE= 7 

CL= 8 

CSC= 6 

CD= 4 

CMCCT= 8 

3º de ESO: 

CAA=5 

CSIEE= 6 

CCEC=7 

CSC= 5 

CCL= 7 

CD= 4 

CMCCT= 6 

4º de ESO: 

CCEC= 25  

CSIEE= 20 

CAA= 11 
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CD= 10 

CMCCT=9
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3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS: TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, 

COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

3.1. PRIMEIRO DA ESO. 

 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo Competen-
cias clave 

 Temporali-
zación 

Instrumentos de 
avaliación 

                                                                                               Bloque 1. Expresión plástica. 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia 
do punto, a liña e o plano, analizando de 
xeito oral e escrito imaxes e producións 
gráfico plásticas propias e alleas. 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia 
do punto, a liña e o plano, esfórzandose en 
analizar de xeito oral e escrito imaxes e 
producións gráfico plásticas propias e 
alleas. 

CCEC  T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a 
observación de elementos orgánicos na paisaxe, 
nos obxectos e en composicións artísticas, 
empregándoos como inspiración en creacións 
gráfico-plásticas. 

EPVAB1.2.1. Esfórzase en analizar, co axuda,  os 
ritmos lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e 
en composicións artísticas, empregándoos como 
inspiración en creacións gráfico-plásticas. 

CAA  T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano 
co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre 
e espontánea. 

EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano 
co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre 
e espontánea. 

CSIEE  T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña 
e o 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. 

EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña 
e o punto e as súas posibilidades tonais, 
esforzándose en aplicar 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. 

CCEC  T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten 
emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 
opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, 
puntos, texturas, cores, etc.). 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten 
emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 
opresión, alegría, tristura, etc.) esforzándose por 
utilizar diversos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

CCL  T1  

T2 

Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.4.1. 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. 

EPVAB1.4.1. Esfórzase en empregar 
graficamente, o esquema compositivo 
básico de obras de arte sinxelas  en obras 
propias, atendendo aos conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo. 

CCL  T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con 
diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito. 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con 
diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito. 

CSIEE  T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares 
con diferentes procedementos gráfico-
plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares 
con diferentes procedementos gráfico-
plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, 

CCEC 

CSIEE 

 T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo Competen-
cias clave 

 Temporali-
zación 

Instrumentos de 
avaliación 

ornamental, arquitectónico ou decorativo. ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e 
agrupados do natural ou do ámbito 
inmediato, proporcionándoos en relación 
coas súas características formais e en 
relación co seu ámbito. 

EPVAB1.4.4. Representa obxectos sinxelos 
illados e agrupados do natural ou do ámbito 
inmediato, proporcionándoos en relación 
coas súas características formais e en 
relación co seu ámbito. 

CCEC  T1 

T2 

Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias 
e secundarias, estudando a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores complementarias. 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias 
e secundarias, estudando a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores complementarias. 

CSC  T2 Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuais mediante as técnicas de 
frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas. 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuais mediante as técnicas de 
frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas. 

CSIEE  T2 Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB1.7.1. Utiliza con certa propiedade as 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma bastante axeitada ao 
obxectivo da actividade. 

CCL  T1 

T2 

T3 

Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.7.2. 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. 

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas  

CSC  T2 Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, goteos, distintos graos 
de humidade, estampaxes, etc.), valorando 
as posibilidades expresivas segundo o grao 
de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. 

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas. 

CCEC  T2 Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e táctiles, para 
crear composicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando co 
diferentes fins. 

CAA  T2 Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con 
fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 

EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con 
fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 

CSC  T2 Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados 
para a elaboración de obras de forma 
responsable co medio e aproveitando as 
súas calidades gráfico-plásticas. 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados 
para a elaboración de obras de forma 
responsable co medio e aproveitando as 
súas calidades gráfico-plásticas. 

CSC  T2 Producións dos 
alumnos. 

 

EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo 
e o seu material en perfecto orde e estado, 
e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo 
e o seu material en perfecto orde e estado, 
e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

CSC  T1 

T2 

T3 

Observación na 
aula. 

                                                                                        Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de 
abstractas. 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de 
abstractas. 

CCL  T1 Producións dos 
alumnos. 

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade CCL  T1 Observación na 
aula. 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo Competen-
cias clave 

 Temporali-
zación 

Instrumentos de 
avaliación 

nunha serie de imaxes. nunha serie de imaxes sinxelas. Producións dos 
alumnos. 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos 
de iconicidade baseándose nun mesmo 
tema. 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos 
de iconicidade baseándose nun mesmo 
tema. 

CD  T1 Producións dos 
alumnos. 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. CCL  T1 Observación na 
aula. 

Producións dos 
alumnos. 

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. CD  T1 Producións dos 
alumnos. 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando 
adecuadamente viñetas e lendas, globos, 
liñas cinéticas e onomatopeas. 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando 
adecuadamente viñetas e lendas, globos, 
liñas cinéticas e onomatopeas. 

CCL  T1 Producións dos 
alumnos. 

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos 
que interveñen en actos de comunicación 
visual. 

EPVAB2.4.1. Identifica algún dos elementos 
básicos que interveñen en actos de 
comunicación visual. 

CSC  T1 Observación na 
aula. 

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos 
que interveñen en actos de comunicación 
audiovisual. 

EPVAB2.5.1. Identifica algún dos elementos 
que interveñen en actos de comunicación 
audiovisual. 

CCL  T1 Observación na 
aula. 

EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións 
que predominan en mensaxes visuais e 
audiovisuais. 

EPVAB2.5.2. Distingue a grandes trazos a 
función ou funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais moi 
representativas. 

CD  T1 Observación na 
aula 

                                                                                                  Bloque 3. Debuxo técnico. 

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

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

CAA  T1 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

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

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

CMCCT  T1 

T2 

T3 

Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia 
lobulada de seis elementos, utilizando o 
compás. 

EPVAB3.3.1. Constrúe con certa precisión unha 
circunferencia lobulada de seis elementos, 
utilizando o compás. 

CD  T2 Producións dos 
alumnos. 

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. 

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. 

CMCCT  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

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

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

CSIEE  T3 Observación na 
aula. 

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

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

CMCCT  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo CCEC  T3 Producións dos 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo Competen-
cias clave 

 Temporali-
zación 

Instrumentos de 
avaliación 

calquera, con regra e compás. calquera, con regra e compás. alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

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

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

CMCCT  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.9.1. Traza 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. 

CMCCT  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes 
iguais, aplicando o teorema de Thales. 

EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes 
iguais, aplicando o teorema de Thales. 

CCEC  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o 
teorema de Thales. 

EPVAB3.10.2. Escala algún polígono sinxelo 
aplicando o teorema de Thales. 

CSIEE  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por 
escrito, os exemplos máis comúns de 
lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos, etc.). 

EPVAB3.11.1. Esfórzase por explicar 
verbalmente  algún  dos exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos (mediatriz, 
bisector, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.). 

CMCCT  T3 Observación na 
aula 

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

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

CCEC  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

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. 

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

CAA  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o 
incentro ou o circuncentro de calquera 
triángulo, construíndo previamente as 
medianas, as bisectrices ou as mediatrices 
correspondentes. 

EPVAB3.14.1. Determina o incentro ou o 
circuncentro dun  triángulo equilátero, 
construíndo previamente as bisectrices ou 
as mediatrices correspondentes. 

CSIEE  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

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

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

CMCCT  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero. 

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero. 

CCEC  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera 
paralelogramo coñecendo dous lados 
consecutivos e unha diagonal. 

EPVAB3.17.1. Constrúe algún paralelogramo 
coñecendo dous lados consecutivos e unha 
diagonal. 

CAA  T3 Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera CCEC  T3 Producións dos 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo Competen-
cias clave 

 Temporali-
zación 

Instrumentos de 
avaliación 

polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata cinco lados, 
inscritos nunha circunferencia. 

EPVAB3.19.1. Constrúe  polígonos regulares 
de ata cinco lados, inscritos nunha 
circunferencia. 

CMCCT  T3 

 

 

 

 

 

 

Producións dos 
alumnos. 

Proba teórico-
práctica. 

 

 

3.2. TERCEIRO DA ESO. 

 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Temporali-
zación. 

Instrumentos de 
avaliación. 

                                                                                                   Bloque 1. Expresión plástica. 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos, mediante 
propostas por escrito, axustándose aos 
obxectivos finais. 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos. 

CAA T1 

T2 

Lámina 

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos 
creativos para a elaboración de deseño 
gráfico, deseños de produto, moda e as 
súas múltiples aplicacións. 

EPVAB1.1.2. Aplica métodos creativos para a 
elaboración de diferentes deseños. 

CSIEE T1 

T2 

Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e 
por escrito, o proceso creativo propio e alleo 
desde a idea inicial ata a execución 
definitiva. 

EPVAB1.2.1. Esfórzase por reflexiona e avalíar, 
oralmente  o proceso creativo propio e alleo 
desde a idea inicial ata a execución 
definitiva. 

CSIEE T1 

T2 

Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis 
de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis 
de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos. 

CCEC T1 

T2 

Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as 
súas propiedades empregando técnicas 
propias da cor pigmento e da cor luz, 
aplicando as TIC, para expresar sensacións 
en composicións sinxelas. 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as 
súas propiedades empregando técnicas 
propias da cor pigmento para expresar 
sensacións en composicións sinxelas. 

CSIEE T2 Lámina. 

Producións do 
alumno. 

EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 

EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 

CSC T2 Lámina 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas 
con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensacións por medio do uso da 
cor. 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas 
con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensacións por medio do uso da 
cor. 

CSIEE T1 

T2 

Lámina 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Temporali-
zación. 

Instrumentos de 
avaliación. 

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de 
forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

CCL T1 

T2 

T3 

Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.5.2. 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. 

EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas. 

CCEC T1 

T2 

Lámina 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, goteos, distintos graos 
de humidade, estampaxes, etc.), valorando 
as posibilidades expresivas segundo o grao 
de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. 

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas 
aplicando a técnica de diferentes formas. 

CCEC T2 Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. 

CAA T2 Produción do 
alumno 

EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con 
fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 

EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas sinxelas 
compóndoas con fins ilustrativos, 
decorativos ou comunicativos. 

CSIEE T2 Produción do 
alumno 

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados 
para a elaboración de obras de forma 
responsable co medio e aproveitando as 
súas calidades gráfico-plásticas. 

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados 
para a elaboración de obras de forma 
responsable co medio e aproveitando as 
súas calidades gráfico-plásticas. 

CSC T2 Produción do 
alumno 

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo 
e o seu material en orde e estado perfectos, 
e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo 
e o seu material en orde e estado perfectos, 
e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

CSC T1 

T2 

T3 

Observación na 
aula. 

                                                                                               Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

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

EPVAB2.1.1. Esfórzase en analizar as causas 
polas que se produce unha ilusión óptica  

CAA T1 

T2 

Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións 
ópticas segundo as leis da Gestalt. 

EPVAB2.2.1. Esfórzase por dentificar ilusións 
ópticas segundo as leis da Gestalt. 

CSC T1 

T2 

Produción do 
alumno. 

Exame 

EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas 
baseándose nas leis da Gestalt. 

EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas 
baseándose nas leis da Gestalt. 

CCEC T1 

T2 

Lámina 

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con 
medios dixitais e/ou analóxicos. 

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con 
medios analóxicos. 

CD T3 Produción do 
alumno 

EPVAB2.4.1. Distingue significante e 
significado nun signo visual. 

EPVAB2.4.1. Distingue a grandes trazos 
significante e significado nun signo visual. 

CCL T2 Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Temporali-
zación. 

Instrumentos de 
avaliación. 

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

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

CCL T3 Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

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. 

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

CCEC T3 Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

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

EPVAB2.6.1. Identifica a grandes trazos 
encadramentos e puntos de vista nunha 
fotografía. 

CCL T3 Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

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

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

CD T3 Produción do 
alumno 

EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes 
visuais e audiovisuais con distintas funcións 
utilizando diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as fases do 
proceso (guión técnico, storyboard, 
realización, etc.), e valora de xeito crítico os 
resultados. 

EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes 
visuais e audiovisuais sinxelas con distintas 
funcións utilizando diferentes linguaxes e 
códigos, seguindo de xeito ordenado as 
fases do proceso (guión técnico, storyboard, 
realización, etc.), e valora de xeito crítico os 
resultados. 

CCL T3 Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

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

EPVAB2.8.1. Identifica a grandes trazos os 
recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 

CSC T3 Produción do 
alumno. 

Observación na 
aula. 

EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe 
publicitaria utilizando recursos visuais como 
as figuras retóricas. 

EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe 
publicitaria moi sinxela utilizando recursos 
visuais como as figuras retóricas. 

CCL T3 Produción do 
alumno 

EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre 
unha obra de cine, situándoa no seu 
contexto e analizando a narrativa 
cinematográfica en relación coa mensaxe. 

EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre 
unha obra de cine, situándoa no seu 
contexto e analizando a narrativa 
cinematográfica en relación coa mensaxe. 

CCEC T3 Produción do 
alumno 

EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema ou proxecto, 
empregando os recursos dixitais de xeito 
axeitado. 

EPVAB2.11.1. Elabora un documento 
multimedia sinxelo para presentar un tema 
ou proxecto, empregando os recursos 
dixitais de xeito axeitado. 

CD T3 Produción do 
alumno 

                                                                                                          Bloque 3. Debuxo técnico. 

EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por 
escrito os exemplos máis comúns de 
lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos, etc.). 

EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por 
escrito algún dos exemplos máis comúns de 
lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos, etc.). 

CCL T1 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 

Observación na 
aula. 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

CAA T1 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata cinco lados, 
coñecendo o lado. 

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata cinco lados, 
coñecendo o lado. 

CMCCT T1 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Temporali-
zación. 

Instrumentos de 
avaliación. 

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

EPVAB3.4.1. Resolve  casos sinxelos de 
tanxencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

CMCCT T3 Lámina 

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

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

CA T3 Lámina 

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

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

CMCCT T3 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 

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

EPVAB3.6.1. Constrúe algún dos  tipos de 
óvalos e ovoides, segundo os diámetros 
coñecidos. 

CSIEE T3 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais 
de dous, tres, catro e cinco centros. 

EPVAB3.7.1. Esfórzase por construir espirais 
de dous, tres, catro e cinco centros. 

CMCCT T3 Lámina 

EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando 
repeticións, xiros e simetrías de módulos. 

EPVAB3.8.1. Executa deseños sinxelos 
aplicando repeticións, xiros e simetrías de 
módulos. 

CD T1 Lámina 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 

CMCCT T3 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira 
de prismas e cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de redución 
sinxelos. 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira 
de prismas e cilindros simples. 

CMCCT T3 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas 
de volumes sinxelos, utilizando 
correctamente a escuadra e o cartabón para 
o trazado de paralelas. 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas 
de volumes sinxelos, utilizando 
correctamente a escuadra e o cartabón para 
o trazado de paralelas. 

CCEC T3 Lámina. 

Proba teórico- 
práctica. 

 

3.3 CUARTO DA ESO. 

 

Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competencia
s clave 

Temporaliz
ación 

Instrumentos 
de avaliación 

Bloque 1. Expresión plástica. 

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

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

CCEC T1 Lámina. 

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

 

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

 

CCEC T1 Lámina. 

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

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

CCEC T1 Lámina. 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competencia
s clave 

Temporaliz
ación 

Instrumentos 
de avaliación 

EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

CCEC T1 Lámina. 

EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis 
axeitados para a realización de proxectos 
artísticos. 

EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis 
axeitados para a realización de proxectos 
artísticos. 

CCEC 

CSIEE 

T1 Lámina. 

EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación 
ás linguaxes gráfico-plásticas, 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. 

EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación 
ás linguaxes gráfico-plásticas, 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. 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CD 

T1 Lámina. 

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación 
artística e as súas fases, e aplícao á 
produción de proxectos persoais e de grupo. 

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación 
artística e as súas fases, e aplícao á 
produción de proxectos persoais e de grupo. 

CSIEE 

CCEC 

T1 Lámina. 

EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha 
linguaxe axeitada, o proceso de creación 
dunha obra artística, e analiza os soportes, 
os materiais e as técnicas gráfico-plásticas 
que constitúen a imaxe, así como os seus 
elementos compositivos. 

EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha 
linguaxe axeitada, o proceso de creación 
dunha obra artística, e analiza os soportes, 
os materiais e as técnicas gráfico-plásticas 
que constitúen a imaxe, así como os seus 
elementos compositivos. 

CSIEE 

CCEC 

T1 Produción dos 
alumnos 

EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de 
arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de 
arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

CSIEE 

CCEC 

T1 Produción dos 
alumnado 

Bloque 2. Debuxo técnico. 

EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo 
descritivo do perceptivo. 

EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo 
descritivo do perceptivo. 

CAA 

CMCCT 

T2 Produción dos 

alumnos 

EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos 
referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico. 

EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos 
referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico. 

CAA 

CMCCT 

T2 Lámina. 

EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. 

EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de 
tanxencias e enlaces. 

CAA 

CMCCT 

T2 Lámina. 

EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de 
configuración de formas xeométricas planas 
e aplícao á creación de deseños persoais. 

EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de 
configuración de formas xeométricas planas 
e aplícao á creación de deseños persoais. 

CAA 

CMCCT 

T2 Lámina. 

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

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

CAA 

CMCCT 

T2 Exame 

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

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

CAA 

CMCCT 

T2 Exame 

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

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

CAA 

CMCCT 

T2 Exame 

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

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

CAA 

CMCCT 

T2 Exame. 

EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 

EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 

CAA T2 Produción dos 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competencia
s clave 

Temporaliz
ación 

Instrumentos 
de avaliación 

creación de deseños xeométricos sinxelos. creación de deseños xeométricos sinxelos. CMCCT alumnos 

Bloque 3. Fundamentos do deseño. 

EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as 
finalidades da comunicación visual. 

EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as 
finalidades da comunicación visual. 

CSIEE 

CCEC 

T2 Produción dos 

alumnos 

EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos 
do contorno na súa vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, utilizando a 
linguaxe visual e verbal.  

EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos 
do contorno na súa vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, utilizando a 
linguaxe visual e verbal.  

CCEC T2 Lámina. 

EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en 
función da familia ou a rama do deseño. 

EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en 
función da familia ou a rama do deseño. 

CSIEE 

CCEC 

T2 Lámina. 

EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño 
e composicións modulares utilizando as 
formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo. 

EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño 
e composicións modulares utilizando as 
formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo. 

CSIEE 

CCEC 

T2 Lámina. 

EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de 
realización da imaxe corporativa dunha 
empresa. 

EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de 
realización da imaxe corporativa dunha 
empresa. 

CSIEE 

CCEC 

T2 Produción dos 

alumnos 

EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e 
funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e 
funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

CSIEE 

CCEC 

T2 Lámina. 

EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación para levar a 
cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

CD 

CSIEE 

CCEC 

T2 Produción dos 

alumnos 

EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización 
de proxectos artísticos e respecta o 
realizado por compañeiros e compañeiras. 

EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización 
de proxectos artísticos e respecta o 
realizado por compañeiros e compañeiras. 

CSIEE 

CCEC 

T2 Lámina. 

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que 
aparecen en películas cinematográficas, 
valorando os seus factores expresivos. 

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que 
aparecen en películas cinematográficas, 
valorando os seus factores expresivos. 

CD 

CSIEE 

CCEC 

T3 Produción dos 

alumnos 

EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de 
guión para a secuencia dunha película. 

EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de 
guión para a secuencia dunha película. 

CSIEE T3 Produción dos 

alumnos 

EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas 
nas que identifica e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de cámara. 

EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas 
nas que identifica e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de cámara. 

CD 

CSIEE 

CCEC 

T3 Produción dos 

alumnos 

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

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

CD 

CSIEE 

CCEC 

T3 Produción dos 

alumnos 

EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e 
analiza as súas finalidades. 

EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e 
analiza as súas finalidades. 

CD 

CSIEE 

CCEC 

T3 Produción dos 

alumnos 

EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando CD T3 Produción dos 
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Estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competencia
s clave 

Temporaliz
ación 

Instrumentos 
de avaliación 

programas de debuxo por computador. programas de debuxo por computador. CSIEE 

CCEC 

alumnos 

EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario 
utilizando os elementos da linguaxe gráfico-
plástica. 

EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario 
utilizando os elementos da linguaxe gráfico-
plástica. 

CD 

CSIEE 

CCEC 

T3 Produción dos 

alumnos 

EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal 
seguindo o esquema do proceso de 
creación. 

EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal 
seguindo o esquema do proceso de 
creación. 

CAA 

CD 

CSIEE 

CCEC 

T3 Produción dos 

alumnos 

EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios 
cunha actitude crítica desde o coñecemento 
dos elementos que os compoñen. 

EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios 
cunha actitude crítica desde o coñecemento 
dos elementos que os compoñen. 

CD 

CSIEE 

CCEC 

T3 Produción dos 

Alumnos. 

 
 

4. CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS.  

 

O novo currículo fundaméntase  na potenciación da aprendizaxe por competencias; o 
que debe propiciar unha renovación na nosa práctica docente e no proceso de ensino 
e aprendizaxe. Isto vai supor, nalgúns casos, un considerable cambio nas tarefas que 
teñen que resolver o alumnado e require propostas metodolóxicas, en moitos casos, 
innovadoras. Para lograr este proceso de cambio cómpre favorecer unha visión 
interdisciplinar e, ao mesmo tempo, unha maior personalización da educación. O 
noso papel será o de deseñar e propoñer tarefas ou situacións de aprendizaxe que 
posibiliten a resolución de problemas e a aplicación dos coñecementos aprendidos, 
xa que os contidos deben estar subordinados a acción. A metodoloxía didáctica a 
empregar, polo tanto, será activa e participativa, favorecendo o traballo individual e, 
nalgunha ocasión como pode ser a execución dun collage-mural,  o cooperativo do 
alumnado. 

Aínda que os contidos agrúpanse en bloques isto non supón unha secuencia nin 
implica unha organización pechada; pola contra, permite organizar de diferentes 
formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis axeitada ás 
características das aprendizaxes do alumnado a quen van dirixidos. Neste sentido, 
organizamos os contidos temporalmente de xeito que ós alumnos e alumnas lles vaian 
proporcionando gradualmente unha maior competencia para resolver problemas 
cunha maior autonomía e poidan así aplicar os coñecementos adquiridos ó longo do 
curso coa finalidade de que os contidos se convertan en coñecementos aplicables con 
eficacia.  

As actividades de aprendizaxe integradas poden incluír elementos curriculares 
procedentes de distintos bloques. Á súa vez, estes elementos poderán formar parte 
de diferentes actividades e, co obxecto de mellorar os resultados, esas actividades 
poderán ter carácter interdisciplinar. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as 
actividades da biblioteca escolar. 
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Procurarase  traballar en equipo coordinadamente co resto do profesorado que 
imparte no mesmo curso co obxecto de proporcionar un enfoque multidisciplinar ó 
proceso educativo. Por iso os contidos serán, sempre que sexa posible en 
colaboración con outras materias e sempre tratando de potenciar o maior número de 
competencias clave. A metodoloxía empregada será variada e adecuada ás 
características e ós ritmos de aprendizaxe dos nosos alumnos e alumnas. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do 
alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as 
os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das necesidades de 
cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto 
como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como 
curriculares. 

Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e 
aprendizaxe. 

 

5. MATERIAIS E RECURSOS. 

 
Os alumnos dispoñen dunha aula de debuxo que conta cos seguintes materias de 
apoio didáctico, empregados para o desenvolvemento das unidades didácticas ó longo 
do curso, segundo as necesidades de cada curso:, 

-Reprodutor DVD e televisor( na aula de debuxo), así como diferentes contidos.  

-Fotocopiadora (conserxería). 

-Canón e pantalla. 

-Mesas específicas de debuxo.  

-Materiais diversos de debuxo técnico e artístico a disposición dos alumnos. 

-Bibliografía específica (na biblioteca e  na aula) 

-Cabaletes. 

-Estatuas de escaiola e outros obxectos para uso como modelo. 

-Modelos articulados. 

-Encerado e xiz de cores. 

-Tórculo e materiais de gravado.  

-Ordenador con conexión a internet e unha impresora, cámaras dixitais (do centro e 
propias) 

Ademais dos materiais mencionados os alumnos disporán doutros como: lapis de 
diferentes durezas, regra, escuadra e cartabón, compás, lapis de cores, ceras 
brandas, tinta, temperas, rotuladores calibrados, rotuladores de cores, diferentes 
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soportes, cola, cartón, plastilina, diferentes tipos de papel e outros posibles que 
poidan  vir dados pola creatividade na actividade artística. 

Ademais teñen a súa disposición os recursos do centro, que conta con aula de 
informática, a maiores das dos cursos que aínda dispoñen dos portátiles da dotación  
do antigo proxecto ABALAR. Tamén na biblioteca dispoñen de materiais de tipo 
bibliográfico e de catro ordenadores con conexión a internet e unha impresora. 

LIBRO DE TEXTO: NON HAI LIBRO DE TEXTO OBRIGATORIO EN NINGÚN DOS CURSOS. 

 

6.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe será continua e integradora. Continua 
entendida como progresiva dado que o alumnado está inmerso no proceso de 
aprendizaxe dunha materia eminentemente práctica na que a consecución de 
obxectivos depende en gran medida da realización diaria duns exercicios cuxa 
dificultade vai medrando co paso dos meses. 

Avalíanse os obxectivos e contidos que se alcanzan ó longo de cada proceso, 
mediante criterios de avaliación e a súa concreción nos estándares así como os 
aspectos relacionados coa  comprensión da metodoloxía de traballo, a comprensión 
da necesidade de adecuación entre os aspectos formais e a función para a que o 
obxecto é deseñado, así como a capacidade do alumno para participar de modo 
activo na dinámica xeral do traballo en grupo. 

Para realizar a avaliación da aprendizaxe de forma rigorosa e obxectiva os estándares  
de avaliación son avaliados a través  dos seguintes instrumentos de avaliación: 

- A avaliación dos traballos realizados ( láminas, proxectos individuais e en 
grupo,traballos escritos, multimedia ....) recollida en anotacións puntuais. 

- A actitude cara á materia do alumnado na aula ( Traballa habitualmente, trae o 
material, atende, segue as indicacións,...) 

- Probas teórico-prácticas propostas para avaliar a súa competencia, o nivel de 
partida, o alcance dos obxectivos e a asimilación de contidos( un ou varios por 
trimestre segundo sexa necesario). 

- Intervencións orais. 

A avaliación lévase a cabo en tres momentos: 

Unha avaliación inicial cunha metodoloxía construtivista da aprendizaxe, que terá 
carácter de diagnóstico e por obxecto detectar os coñecementos previos do alumno. 

Unha avaliación progresiva necesaria para exercer un control  permanente sobre a 
actividade que o alumno desenvolve na aula. 

E unha avaliación final que permitirá medir os resultados conseguidos ó finalizar cada 
unidade didáctica. O referente principal constituirano os estándares de aprendizaxe. 
Os instrumentos fundamentais son os traballos prácticos sobre os que se valorarán 
tres aspectos fundamentais: 
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- A capacidade de comprensión e razoamento lóxico. Para a súa puntuación 
téñense en conta a capacidade de entendemento e análise dos conceptos 
expostos. 

- A creatividade. Dáse importancia ó interese pola investigación de alternativas 
como posibles solucións nalgunha das actividades propostas, non só a cantidade 
de ideas, senón tamén na  modificación das mesmas e a busca de ideas propias 
en solucións orixinais e que rexeitan estereotipos. 

- Actitudes. Que se resumen en tres partes: 

1.- Actitude crítica nos distintos exercicios propostos e que se desenvolvan na 
exposición de contidos. 

2.-Participación e colaboración tanto no momento da exposición de conceptos 
na aula, como na realización de traballos en grupo. 

3.- Hábito de traballo e constancia na realización de tarefas e puntualidade na 
entrega das mesmas. 

A porcentaxe que se aplica para a nota global varía en función do tipo de exercicio 
solicitado. Terase en conta o grao de consecución destes principios básicos: 

1) Construción: Grao de consecución e asimilación da figura pedida. 

2) Deliñación: Respecto polas normas fundamentais de representación, trazados, 
tipos de liñas, etc. 

3) Presentación: Limpeza, orde, encaixe e correcto acabado 

4) Creatividade: Nos traballos de deseño gráfico ou debuxo artístico, ademais dos 
anteriores principios, valórase especialmente o grao de interpretación e de aporte 
persoal aos temas solicitados. 

5) Respecto pola data solicitada para a entrega dos traballos. Os alumnos que se 
retrasen, sen causa xustificada,  na entrega dos traballos verán reducida a súa 
cualificación. Parécenos este un pilar primordial de respecto cara os compañeiros 
que sí se esforzan en cumprir cos prazos.  Á proposta do profesorado, poderán 
compensar este retraso coa entrega de traballo extra. 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 
do alumnado: 

Con carácter xeral, para obter unha cualificación positiva teranse en conta os 
seguintes aspectos: 

-TRABALLOS PRÁCTICOS: 70% 

                 - Cantidade de ideas. Modificación de ideas. 

                 - Orixinalidade  

                 - Aplicación de conceptos.  
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                 - Dominio de técnicas.  

                 - Presentación e acabado.  

As porcentaxes están sempre en función da natureza e dificultade dos exercicios 
propostos, xa que pode variar o criterio aplicado para unha lámina destinada a 
reproducir polígonos regulares con respecto a outra de deseño dun logotipo, un salón 
ou un personaxe. 

É obrigatoria e imprescindible, salvo causas xustificadas, a entrega de todos os 
traballos prácticos para a obtención  dunha cualificación positiva, tanto nas 
avaliacións como a final de curso, así como a súa entrega no prazo solicitado, salvo 
razóns de forza maior. Será o profesorado quen, ó seu xuízo, dispense desta 
obrigatoriedade á totalidade do grupo ou a alumnos en concreto.  

Aqueles alumnos/as que presenten láminas fóra de prazo verán reducida a súa nota 
ou se non as entregan na avaliación en curso. A criterio do profesorado terán a 
oportunidade de compensar estas situacións entregando un traballo extra ou con 
outro mecanismo establecido do cal será informado o alumno. 

-PROBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, EXPOSICIÓNS ORAIS E TRABALLOS ESCRITOS: 20% 

-ACTITUDE CARA Á MATERIA NA AULA:   10%(Rúbrica) 

Se durante unha avaliación non se realizan probas teórico-prácticas a cualificación 
sairá principalmente das láminas que, polo tanto,  suporán un 90% da nota. 

Estas porcentaxes poderán variar nalgunha actividade especial, como pode ser a 
realización durante unha avaliación de traballos en grupo.  

No caso de darse situacións extraordinarias (alumnado que se ausente durante un 
longo período, altas de alumnos á metade do curso, baixas prolongadas, carencias ou 
dificultades severas sexan de orde social, físico ou cognitivo,…), será o departamento 
o que ditamine as resolucións oportunas rexistradas na correspondente acta.  

CUALIFICACIÓN FINAL:  

Será o resultado da media aritmética das 3 avaliacións. Excepcionalmente, e previo 
acordo adoptado no departamento, un alumno que mostre unha clara progresión 
positiva de cara ao final de curso, poderá beneficiarse da obtención da súa mellor 
nota do curso na 3ª avaliación.  

PROBAS EXTRAORDINARIAS: 

Os alumnos/as que non acaden o aprobado na convocatoria de xuño, terán dereito a 
realizar unha proba teórico-práctica baseada no grao mínimo dos estándares na 
convocatoria extraordinaria de setembro ou de pendentes no seguinte curso, dacordo 
co que establece a Lei. Facilitaremos en todo caso aos pendentes os modelos de 
proba que deben superar. 

RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DA ACTITUDE CARA Á MATERIA NA AULA. 
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 SEMPRE 

 
1 

CASE SEMPRE 

 
0,75 

ÁS VECES 
 

0,5 

CASE NUNCA 
 

0,25 

NUNCA 
 

0 

Trae o material necesario á 
clase. 

     

Atende ás explicacións e 
segue as indicacións. 

     

Traballa durante as sesións 
ordinarias. 

     

Amosa interese pola 
evolución do seu traballo, 

pregunta dúbidas e  corrixe 
os exercicios. 

     

 

 

 

 

7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN TOMAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS.  

 

“A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, 
realizaranse do xeito máis temperán posible” 

As dúas primeiras semanas de curso o noso Departamento levará a cabo unhas probas 
de avaliación inicial para valorar as competencias do alumnado. Estas probas 
avaliaran diferentes tipos de contidos: conceptuais, procedimentais e actitudinais e 
serviran para valorar tanto o grupo en xeral como a cada alumno e alumna en 
particular para así tomar as medidas de reforzo educativas necesarias segundo o 
caso, tanto na nosa materia como en coordinación coas demais, unha vez realizada a 
sesión da avaliación inicial. 

Para isto valerémonos de  probas teórico-prácticas, exercicios prácticos de trazado, 
observación na aula, e entrevistas co alumnado, así como da información 
proporcionada polos outros docentes do curso e polo titor. 

“A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria 
obrigatoria será continua, formativa e integradora. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non 
sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas 
adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as 
dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo” (Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do bacharelato na CAG). 
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As medidas a adoptar polo noso Departamento poderán ser de carácter grupal ou 
individuais segundo as necesidades que se detecten e, se fose necesario por ser estas 
medidas significativas, faranse en colaboración ou baixo a supervisión do 
Departamento de Orientación. 

 

8.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

 

Neste curso 2019-20  para superar a materia terán que se presentar a unha proba 
teórico-práctica. Terán dúas oportunidades de exame; a primeira delas meses de 
Xaneiro/Febreiro  e nos meses de Marzo/Abril, en función do calendario elaborado 
pola Xefatura de Estudos. Para isto, facilitaráselles aos alumnos un boletín cunha 
batería de non máis de vinte preguntas teórico-prácticas para 1º de ESO e unhas 30 
preguntas teórico-prácticas para 3º de ESO. Aos alumnos coa materia pendente de 1º 
ESO entregaránselle, ademais, as respostas correspondentes que, baseadas no grao 
mínimo dos estándares, serán obxecto de exame.  

De non haber superado a materia nunha destas dúas oportunidades, terán dereito a 
presentarse a esta mesma proba teórico-práctica no mes de Maio e novamente na 
convocatoria extraordinaria de setembro. 

Dada a continuidade de contidos, seguimento e procedementos o alumnado 
matriculado en 4º de ESO na materia optativa de EPVA que teña pendente a mesma 
de 3º de ESO, se aproba a 1ª avaliación deste 4º curso, non terá que presentarse ao 
primeiro parcial da proba de pendentes e se tamén supera a 2ª avaliación deste, 
tampouco terá que presentarse ao 2º parcial. De xeito que, se aproba en xuño EPVA 
de 4º de ESO, queda automaticamente aprobada a de 3º de ESO. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

 

O feito de que o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria presente 
características individuais en canto a capacidade, interese, necesidades e 
motivación será calibrado non só na planificación do proceso de ensino senón 
tamén  no desenvolvemento da avaliación.     

A  programación desenvolvida polo Departamento de Debuxo terá en conta que  
non todos os alumnos e alumnas adquiren ó mesmo tempo ni coa mesma 
intensidade os contidos tratados, polo que se ofrecerán as oportunidades 
necesarias para reforzar ou ampliar con diferentes actividades. Por outra parte, ao 
establecerse o proceso de ensino dun xeito cíclico, procurarase o retorno ós 
conceptos básicos tratados con anterioridade. Así mesmo, o feito de tratar os 
distintos campos da plástica e do debuxo, permite que cada alumno ou alumna 
poida afondar naqueles aspectos nos que ten mellor aptitude ou maior interese. 

A atención á diversidade está contemplada na metodoloxía, seguindo os criterios 
xa expostos e nas estratexias didácticas concretas que se aplicarán na aula. 
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Estas estratexias afectan fundamentalmente ó ensino dos conceptos e dos 
diferentes niveles de dificultade na proposta de actividades: 

En canto a aprendizaxe de conceptos,  realizarase a partir de imaxes concretas 
e de experiencias sinxelas que se poidan ter na aula. Isto permite respectar as 
diferenzas individuais por medio da expresión do proceso didáctico que mellor 
se acomode a cada alumno ou alumna. 

En canto as formas de expresión realizadas a través das propostas de 
actividades,  ábrese toda unha gama de posibilidades onde se estimará 
especialmente a imaxinación, a creatividade  e o goce estético, deste xeito  
procúrase que o alumnado empregue as canles expresivas que lle resulten máis 
naturais.  

No caso de alumnos con especial dificultade,tanto si están nun Programa de 
mellora da aprendizaxe e do rendemento , ou en outros, como senón, o 
profesor levará a cabo as medidas de reforzo educativo que sexan 
necesarias.Cando estas sexan significativas farase en coordinación co 
Departamento de Orientación. 

 

10. CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

 
Segundo establece o Decreto 86/2015, “A comprensión lectora, a expresión oral e 
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 
comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse 
en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 
materias de cada etapa”. 
PLAN LECTOR: Tal e como establece o Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se 
establece o currículo da educación secundaria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto 
educativo un programa de centro de promoción da lectura (proxecto lector de 
centro) no que integren as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura 
e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da 
adquisición das competencias clave.De acordo co establecido no Decreto o 
Departamento de Debuxo vai fomentar a lectura entre o seu alumnado. 
 
Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei orgánica de educación e a 
Comunidade Autónoma de Galicia sinalan para as etapas de ensino obrigatorio, o 
noso centro elaborou e incluíu no seu proxecto educativo de centro, o proxecto 
lector que integra todas as actuacións do centro destinadas ao fomento da lectura e 
da escritura e á adquisición das competencias básicas. 

O proxecto lector do noso centro desenvolverá, a partir da análise do contexto en 
materia de lectura, un plan no que se articulen todas as intervencións que se van 
realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as habilidades informativas, 
coa participación do profesorado das distintas áreas, materias e ciclos, incorporando 
a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como recursos fundamentais para a súa 
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posta en marcha. O proxecto lector de centro será a referencia para a elaboración de 
programas ou plans anuais de lectura, que se incluirán na programación xeral anual. 
O seu deseño e posta en marcha son competencia de todo o equipo docente e estarán 
coordinados preferentemente pola persoa responsable da biblioteca escolar. 
Para a consecución dos devanditos obxectivos, o noso centro educativos  tomou as 
decisións consensuadas que permitiran: 
• A existencia dunha biblioteca escolar como centro de recursos da 
información, da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade educativa e da 
vida cultural do centro. 
• A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impreso ou 
electrónico) no tratamento dos contidos curriculares. 
• A formación de lectores e de lectoras competentes e a creación e 
consolidación do hábito de lectura. 
• O desenvolvemento de actitudes favorables á lectura mediante a creación de 
ambientes lectores, entre outras estratexias. 
• O funcionamento da biblioteca escolar como factor de compensación social. 
A formación da lectura comprensiva esixe, pola súa vez, un traballo progresivo e 
continuado. Traballarase con todo tipo de textos: literarios, expositivos, 
xornalísticos, publicitarios, gráficos; en soporte impreso ou electrónico. Neste 
sentido o Departamento de Debuxo aportara ás bibliotecas de aula unha serie de 
textos relacionados coa materia, tal e como foi acordado. Ademais das 
recomendacións que figuran máis abaixo.  
Sen prexuízo da colaboración no Plano Lector do Centro e das accións concretas que 
se leven a cabo como consecuencia da súa aplicación, o profesorado de Debuxo 
establece nas programacións de cada curso e nivel educativo da materia Educación 
plástica e Visual unha serie de traballos de ilustración a partires de relatos curtos de 
lectura obrigatoria. Do mesmo xeito, e coa finalidade de fomentar a lectura, 
establécese que os alumnos deberán ler certos textos de temas relacionados coa 
materia do libro de texto ou de fotocopias, etc, e contestar a unhas preguntas sobre 
o contido dos mesmos de obrigada realización. Por outra parte, o profesorado 
proporcionará de forma habitual informacións ao alumnado sobre banda deseñada e 
relatos ilustrados coa fin de fomentalo seu interese pola literatura e as técnicas de 
ilustración. 

 

Recomendacións bibliográficas do Departamento de Debuxo 

WOLFE, William: ¡Mira! El lenguaje corporal en la pintura  Ed. SERRES 

DESNÖETTES, Caroline: Mirar a pintura a través dos séculos. Ed. KALANDRAKA 

BIBLIOTECA INTERACTIVA: El arte de construir. Ed. SM SABER 

VVAA: El ABC del arte para niños. Ed. PHAIDON 

VVAA: La Europa del Renacimiento. Col. Los Maestros del Arte. Ed. SERRES 

VVAA: Historia de la Arquitectura. Col. Los Maestros del Arte. Ed. SERRES 

VVAA: Leonardo da Vinci. Col. Los Maestros del Arte. Ed. SERRES 

BIOGRAFÍAS DE GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA. ED. TASCHEN 
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Tanto polo valor dos textos como, sobre todo, pola importancia das ilustracións 
recomendamos os seguintes contos ilustrados: 

Le THAN, Täi-Marc, DAUTREMER, Rébecca: Cyrano. Ed. EDELVIVES 

Le THAN, TÄi-Marc, DAUTREMER, Rébecca: Babayaga. Ed. EDELVIVES 

O´CALLAGHAN I DUCH, ELena, SANTOS HEREDERO, Mª Jesús: El color de la arena. Ed. 
EDELVIVES 

SELLIER, Marie, LESAGE, Marion : África, pequeño chaka. Ed. EDELVIVES 

NORAC, Carl, DAUTREMER, Rébecca: Swing café. Ed. KOKINOS 

JUNAKOVIC, Svjetlan: Gran libro dos retratos de animais. Ed. OQO 

ECHEVARRIA, Pablo: Una amistad peligrosa. Ed. SM 

STURGIS, Alexander, CHILD, Lauren: Lucas un detective en el museo. Ed. SERRES 

MÜLLER, Jorg: EL soldadito de plomo. Ed. LÓGUEZ 

DESNÖETTES, Caroline, HARTMANN, Isabelle: Tam-Tam colores. Ed. EDELVIVES 

RECHEIS, Káthe, RUPPEL, Michael: Relatos de indios. Ed. EVEREST 

LEECHERMEIER, Philippe, DAUTREMER, Rébecca: Princesas. Ed. EDELVIVES 

VVAA: Contos de Andersen. Ed. XERAIS 

ROSEN, Michael, BLAKE, Quentin: EL libro triste. Ed. SERRES 

COLLODI, Carlo, INNOCENTI, Roberto: Las aventuras de Pinocho. Ed. KALANDRAKA 

RIVAS, Manuel, PRADO, Miguelanxo: A lingua das bolboretas. Editorial GALAXIA 

NAVARRO DURÁN, Rosa, ROVIRA, Francesc: Tirante el Blanco contado a los niños. Ed. 
EDEBÉ 

Poesía Ilustrada: 

VVAA: 25 poemas ilustrados de Miguel Hernández. Ed. KALANDRAKA 

ALONSO, Juan Ramón: Miguel Hernández para niños. Ed. SUSAETA 

IGLESIAS DE SOUZA: Rosalía Castro e os nenos. Ed. EVEREST 

LÓPEZ LORENZO, Siro: Castelao e os nenos. Ed. EVEREST 

PADRÓN, Belén: Rosalía de Castro. Escolma poética. Ed. KALANDRAKA. 
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PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC:  
 
Dacordo co establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, o 
Departamento de Debuxo vai fomentar entre o seu alumnado o emprego das 
tecnoloxías da información e a comunicación coa finalidade de que estas se 
incorporen como un recurso máis aos procesos de ensino-aprendizaxe. Desta 
maneira, contribuirase para que ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha 
competencia dixital. 
En xeral, a aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da 
aula  utilizarase para que o alumnado desenvolva habilidades para buscar, obter, 
procesar e comunicar información, é dicir, para transformala en coñecemento. 
Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa 
transmisión en  distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das como 
elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

Dependendo do nivel educativo e do curso concreto dos alumnos, o profesorado do 
Departamento de Debuxo proporcionará información sobre páxinas web que sexan de 
interese para a materia, de modo que os alumnos poidan  realizar consultas 
autónomas sobre dúbidas, buscar información para o desenvolvemento de certos 
traballos, etc. Así mesmo, fomentarase que os alumnos entreguen algúns dos 
exercicios ou traballos en a través da aula virtual que poremos en marcha este curso 
ou, en calquera caso, en formato dixital ou, cando menos, realizados mediante 
medios informáticos coa fin de que adquiran na práctica o hábito de utilizar as 
ferramentas que ofrecen estes medios para a mellora da súa competencia artística e 
técnica. 

 Así mesmo, fomentaremos o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e 
mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, 
e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos, dentro do posible,a aprendizaxe da prevención e 
resolución pacífica de conflitos, así como os valores que sustentan a liberdade, a 
xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 
dereitos humanos. Poremos todos os medios ó noso a alcance para evitar 
comportamentos e  contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación por 
razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

Fomentaremos  medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 
permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 
confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 

DOCENTE.  

Ao finalizar o curso, nunha reunión do departamento, analizaremos o 
desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe e a nosa actuación docente,  
así como os resultados das avaliacións, e discutiremos os posibles cambios ou 
melloras na programación tanto de cara ao curso seguinte.  
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Ó remate do curso faremos unha análise máis exhaustiva. Para isto, empregaremos 
diferentes instrumentos de avaliación: Indicadores de logro, resultados da avaliación 
e enquisas ao alumnado.  

Programación 1 2 3 4 

1 
AS PROGRAMACIONES ESTÁN CREADAS E REPARTIDAS COHERENTEMENTE ENTRE 

OS MEMBROS DUN MESMO CURSO OU ÁMBITO. 
    

2 
CONSULTO A PROGRAMACIÓN AO LONGO DO CURSO E,  NO SEU CASO, FAGO E 

ANOTO AS MODIFICACIONES. 
    

3 
RECOLLO ESPECIFICAMENTE NA MIÑA PROGRAMACIÓN AS COMPETENCIAS QUE 

SON BÁSICAS E  FUNDAMENTAIS. 
    

4 
AO FACER A PROGRAMACIÓN TEÑO EN CONTA AS OPORTUNIDADES QUE ME 

OFRECE O CONTEXTO. 
    

 
 
5 

AO COMEZO DE CADA NOVO TRABALLO, DOULLES AOS ALUMNOS E ALUMNAS TODA 

A INFORMACIÓN QUE NECESITAN (ASPECTOS QUE VAMOS A TRABALLAR, OBXECTIVOS, 

PERCORRIDO QUE IMOS FACER, ACTIVIDADES, COMPETENCIAS A DESENVOLVER, ETC.). 

    

 
 

Diversidade 1 2 3 4 

1 QUE FAGO PARA COÑECER A COMPOSICIÓN DA CLASE?     

 -Pasar una proba ao comezo do curso escolar.     

-Ler os informes anteriores.     

-Ver os resultados da avaliación.     

-Dáma o Xefe de Estudos.     

-Dánma nas reuniones de grupo.     

2 
TEÑO EN CONTA A DIVERSIDADE Á HORA DE ORGANIZAR A CLASE, DE CREAR OS 

GRUPOS, ETC. 
    

3  A PROGRAMACIÓN TEN EN CONTA A DIVERSIDADE.     

4 DOULLE A CADA ALUMNO E ALUMNA A EXPLICACIÓN QUE PRECISA.     

 -En gran grupo.     

-No pequeño grupo.     

-Individualmente.     

5 PLANTEXO EXERCICIOS DE DIFERENTE NIVEL EN CADA UNIDADE E CADA EXAME.     

 
6 

 
TEÑO EN CONTA AOS ALUMNOS E ALUMNAS QUE SE AFASTAN DA MEDIA DOS 

RESULTADOS (TANTO POR ARRIBA COMO POR ABAIXO).OS RESULTADOS. 
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Actividades na aula 1 2 3 4 

1 OS ALUMNOS E ALUMNAS TRABALLAN DO SEGUINTE XEITO NAS MIÑAS CLASES:     

 - Individualmente.     

- En parellas.     

- En grupos reducidos.     

- En grupos grandes.     

2 OS EXERCICIOS QUE PROPOÑO SON DO SEGUINTE TIPO:     

 - Pechados, dirixidos, do libro, etc.     

 - Abertos, procedimentais, diversos, proxectos, etc.     

 - Facilitan o traballo cooperativo.     

3 NA METODOLOXÍA QUE APLICO:     

 - Emprego ferramentas TIC.     

 - Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma.     

  
- Baséome nas explicacións teóricas e no libro. 

    

4 COMO PASO LAS HORAS LECTIVAS (PROMEDIO):     

 - Conseguindo silencio.     

 - Impartindo teoría e explicacións.     

 - Respondendo a preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo 

prácticas, etc. 

    

 - Observando     

 - Corrixindo aos alumnos e alumnas de xeito individual.     

 

 

 

 

 

 

Avaliación 1 2 3 4 

1 
ANTES DE COMEZAR CUNHA UNIDADE, UN TEMA OU UN PROXECTO EXPLICOLLE AOS 

ALUMNOS E ALUMNAS QUE, CON QUE FRECUENCIA, E EN BASE A   QUE AVALIAREI. 
    

2 EMPREGO DIFERENTES TIPOS DE PROBAS:     

 - Exames escritos.     

 - Exames orais.     



33 
 

 - Traballo individual.     

 - Traballo en equipo.     

 
3 

UNHA VEZ REMATADA A UNIDADE OU O PROXECTO DIDÁCTICO, AVALÍO A IDONEI- 

DADE DOS RECURSOS E DAS ACTIVIDADES EMPREGADAS NO PROCESO DE 

APRENDIZAXE. 

    

 - No     

 - De xeito individual.     

 - En grupo (seminario, ciclo, etc.).     

 - Cos alumnos.     

 
4 

ENTRE AVALIACIÓNS, PROGRAMO UN OU VARIOS PLANS DE RECUPERACIÓN 

DEPENDENDO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR ALUMNOS E ALUMNAS. 

    

5 NA AVALIACIÓN TEÑO EN CONTA DIFERENTES COMPETENCIAS.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL. GRUPO : ____CURSO:______ 

CUESTIONARIO PARA A AVALIACIÓN DOCENTE. 

 

Instrucións: 

- Valora as seguintes cuestións rodeando cun círculo a cifra de 1 a 5 que consideres axeitada. 
- Procura matizar as respostas (valorar todas coa mesma nota non ten sentido). 
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- Este cuestionario é anónimo e non será revisado ata o remate do curso.  
 

 

1. O profesor informou sobre a programación do curso.   1 2 3 4 5  

2. O profesor informou sobre os criterios de avaliación e cualificación. 1 2 3 4 5 

3. O profesor informou sobre os criterios de promoción.    1 2 3 4 5 

4. O profesor explicou todo o programa.     1 2 3 4 5     

5. O profesor explicou deténdose nos aspectos máis importantes.  1 2 3 4 5         

6. Os exames adaptáronse á materia explicada.    1 2 3 4 5         

7. As cualificacións axustáronse aos criterios establecidos previamente. 1 2 3 4 5         

8. O profesor atendeu as preguntas dos alumnos durante as clases.  1 2 3 4 5  

9. O profesor atendeu as reclamacións dos alumnos.    1 2 3 4 5           

10. O profesor dedicou atención aos alumnos con dificultades.   1 2 3 4 5          

11. Cres que melloraches nas túas competencias desde o comezo do curso? 1 2 3 4 5    

12. Na túa opinión, que aspectos poderían ser mellorados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

As visitas ou viaxes didácticas dependerán das ofertas culturais  das institucións 
ou organismos que, normalmente,  coinciden cos nosos obxectivos: exposicións 
de deseño, arquitectura, pintura, etc.  Dado que a día de hoxe non coñecemos 
con exactitude ditas programacións quedará sen determinar o lugar e os cursos 
para os que van destinadas  Polo realizado en cursos anteriores, cabe a 
posibilidade dunha saída conxunta para os dous niveis de Debuxo Técnico de 
Bacharelato  e 4º da E.S.O. (Posible visita ó centro Galego de Arte 
Contemporánea de Santiago de Compostela, O Marco en Vigo, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza en A Coruña,…). Ao igual que noutros cursos anteriores  
procuraremos que estas saídas interrompan o menos posible o normal 
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desenvolvemento das clases  e non coincidirán co tramo final de cada 
avaliación. 

Ao longo do curso, sempre que sexa posible, os alumnos de educación plástica e 
visual poderán ter unha clase de contacto coa natureza na contorna do centro 
para realizar algunha actividade  que complemente as unidades didácticas, 
como pode ser a participación na xuntanza que se fai anualmente na praia da 
Lanzada para facer esculturas de area. 

Procurarase tamén a participación en concursos e actividades, tanto se son 
propostas polo centro como se son propostas de fóra sempre que teñan relación 
coa materia.  

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DO PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 

 
A resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deben 
incluír mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. O 
departamento de debuxo, polo tanto, ó remate do curso e unha vez revisados os 
resultados académicos ,os resultados da avaliación da propia materia coa axuda dos 
cuestionarios sobre a avaliación docente e do proceso de ensino- aprendizaxe, a 
comparativa cos resultados das outras materias do curso, abandonos da materia, 
número de alumnos con NEAE..... e analizadas as causas, tomará as posibles  
medidas conducentes á mellora deses resultados. 

Estas propostas de mellora serán  recollidas nas actas de departamento e na 
memoria final do departamento. 

 

 

ASINADO: 

 

Alba Piñeiro Martínez                                                Eduardo Pérez Baamonde 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

                            

                 

 

                                

                          

                                      

 

  

 


