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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 



 

PRIMEIRO DA ESO. 

 

 Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo Competen-cias 
clave 

  Instrumentos de avaliación 

                                                                                               Bloque 1. Expresión plástica. 

 Prepara a lámina coas marxes, mide as formas cadradas e rectangulares onde se sitúan os debuxos e encaixa con 
precisión ditas formas sobre o campo de traballo 

CAA 

CMCCT 

  Produción dos alumnos 

      

      

. 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   Producións dos alumnos. 

 

 Reproduce mediante a técnica da CUADRÍCULA  obras de grandes Mestres da Historia da Arte CAA 

CSEE 

  Produción dos alumnos 

 

.      

      

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

CCEC 

CSIEE 

  Producións dos alumnos. 

 

      

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

CSC   Producións dos alumnos. 

 

      

.      

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

 

      

 EPVAB1.7.4. COLLAGE: Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando co diferentes fins. 
Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos 

CAA 

CSC 

  Producións dos alumnos. 

 

      

      

      

                                                                                        Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. CCL   Producións dos alumnos. 

      

 .     

      

      

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

CCL   Producións dos alumnos. 

      



 Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo Competen-cias 
clave 

  Instrumentos de avaliación 

      

      

                                                                                                 Bloque 3. Debuxo Xeométrico 

 EPVAB3.1.1. Traza paralelas e perpendiculares sobre patróns de destreza xeométrica usando escuadra e cartabón 
con suficiente precisión. 

CAA 

CMCCT 

  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. 

CMCCT   Producións dos alumnos. 

 

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

      

      

      

.      

      

      

      

 EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. CCEC   Producións dos alumnos. 

 

 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   Producións dos alumnos. 

Proba teórico-práctica. 

      

      

      

 EPVAB3.17.1. Constrúe algún paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. CAA   Producións dos alumnos. 

Proba teórico-práctica. 

 EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de 3, 4, 6, 8 e 12 lados, diferenciando claramente se é 
regular ou irregular. 

CCEC   Producións dos alumnos. 

Proba teórico-práctica. 

 EPVAB3.19.1. Constrúe  polígonos regulares de 3, 4, 6, 8 e 12 lados inscritos nunha circunferencia. CMCCT   

 

 

 

 

 

 

Producións dos alumnos. 

Proba teórico-práctica. 

 

3º DE ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
n- 

cias 
clave 

Instrumentos 
de 
avaliación. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
n- 

cias 
clave 

Instrumentos 
de 
avaliación. 

B1.1. Coñecer e aplicar os métodos 
creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño 

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

CAA Lámina 

B1.4. Identificar e diferenciar as 
propiedades da cor luz e a cor 
pigmento. 

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. 

CSIEE Lámina. 

 

B1.4. Identificar e diferenciar as 
propiedades da cor luz e a cor 
pigmento. 

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

CSC Lámina 

B1.5. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmidas e mixtas. Témpera e 
lapis de grafito e de cor; colaxe. 

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

CCL Lámina 

 

B1.5. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmidas e mixtas. Témpera e 
lapis de grafito e de cor; colaxe. 

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. 

CCEC Lámina 

 

B3.1. Coñecer lugares xeométricos 
e definilos. 

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

CCL Lámina. 

Cuestionario. 

 

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

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

CAA Lámina. 

Cuestionario. 

B3.3. Estudar a construción de 
polígonos regulares coñecendo o 
lado. 

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

CMCCT Lámina. 

 

B3.8. Estudar os conceptos de 
simetrías, xiros e translacións 
aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 

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

CD Lámina 

B3.11. Comprender e practicar os 
procesos de construción de 
perspectivas isométricas de 
volumes sinxelos. 

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

CCEC Lámina. 

 

 

 

 

CUARTO DA ESO. 

 

 Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competencias 
clave 

 Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Expresión plástica. 



 Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competencias 
clave 

 Instrumentos de avaliación 

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

CCEC  Lámina. 

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

 

CCEC  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. 

CCEC 

CSIEE 

CAA 

CD 

 Lámina. 

 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 

 Lámina. 

Bloque 2. Debuxo técnico. 

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

CAA 

CMCCT 

 Lámina. 

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

CAA 

CMCCT 

 Lámina. 

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

CMCCT 

 láminas 

 Coñece os fundamentos da técnica da ACUARELA e experimenta con ela reproducindo imaxes propias ou 
transferidas dos grandes mestres 

CAA 

CCEC 

 Produción dos alumnos 

 .    

 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 

 Lámina. 

.     

. 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 

 Lámina. 

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

CSIEE 

CCEC 

 Lámina. 

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

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

CSIEE 

CCEC 

 Produción dos 

alumnos 

 .    

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

CSIEE 

 Produción dos 

alumnos 

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

CD 

 Produción dos 

alumnos 



 Estándares de aprendizaxe. Grao mínimo. Competencias 
clave 

 Instrumentos de avaliación 

CSIEE 

CCEC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADAPTACIÓ
N DA 
PROGRAMA
CIÓN 
DIDÁCTICA. 
CURSO 
2019/2020 

 
1º de BACH 
DEBUXO TÉCNICO: 
 
1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES: 

Criterios de 
avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Instrumentos de avaliación. 

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

 DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas 
en redes modulares cadradas coa axuda do escuadro e o 
cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas. 

 CSIEE  Láminas 

 DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os 
principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados 
fundamentais no plano, e comproba graficamente o 
cumprimento das condicións establecidas. 

 CMCCT  Proba teórico-práctica. 

 Láminas e/ou exercicios 

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

 CAA  Proba teórico-práctica 

 Láminas e/ou exercicios 

 DT1.B1.1.4. Comprende as relacións métricas dos ángulos da 
circunferencia e o círculo, describe as súas propiedades e 
identifica as súas posibles aplicacións. 

 CAA  Proba teórico-práctica. 

 Láminas e /ou exercicios. 

 DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, 
aplicando as propiedades das súas liñas e os puntos notables, 
e os principios xeométricos elementais, e xustifica o 
procedemento utilizado. 

 CMCCT  Proba teórico-práctica. 

 Láminas e /ou exercicios. 

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

 CSIEE  Proba teórico-práctica. 

 Láminas e /ou exercicios. 

 DT1.B1.1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a 
razón idónea para o espazo de debuxo dispoñible, 
construíndo a escala gráfica correspondente en función da 
apreciación establecida e utilizándoa coa precisión requirida. 

 CSIEE  Proba teórico-práctica. 

 Láminas e/ou exercicios. 

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

 DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, 
centros e raios de circunferencias, analizando figuras 
compostas por enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

 CMCCT  Proba teórico-práctica. 

 Láminas e/ou exercicios. 

 DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa 
axuda de regra e compás, aplicando con rigor e exactitude as 
súas propiedades intrínsecas, e utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente o trazado principal elaborado das 
liñas auxiliares utilizadas. 

 CAA  Proba teórico-práctica. 

 Lámina e /ou exercicios. 

 DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de tanxencias á 
construción de óvalos, ovoides e espirais, e relaciona a súa 
forma coas principais aplicacións no deseño arquitectónico e 
industrial. 

 CSIEE  Proba teórico-práctica. 

 Lámina e/ou exercicios. 

 DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo previo ou 
reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan 
enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia, indicando 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus elementos. 

 CSIEE  Lámina e/ou exercicios. 

 Proba teórico-práctica 

 DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, 
relacionando os seus elementos, convencionalismos e 
notacións coas proxeccións necesarias para representar 
inequivocamente a posición de puntos, rectas e planos, e 
resolve problemas de pertenza (só referido a puntos e rectas 

 CAA  Láminas e exercicios. 

CE
N
T
R
O
: 

C
U
R
S
O
: 

MATERIA: 



 
 
2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN:  
AVALIACIÓN: 
Os instrumentos aparecen recollidos na táboa de de criterios e estándares. 
Terceira avaliación. Neste terceiro trimestre serán avaliadas as tarefas propostas na 
aula virtual para esta fin e representarán o 50% da nota desta avaliación. O outro 
50% da nota sairá da nota do exame práctico feito a última semana de clase 
presencial e que, dado que non puiden ir a recoller ao centro, non puido ser 
avaliado como parte da 2ª avaliación. O resultado desta nota permitirá incrementar 
a súa nota media (media aritmetica das dúas primeiras avaliacións)ata un máximo 
de un punto. 
En función da situación na que se atope cada alumno, terán tres opcións: 
Opción A:  
Facer as tarefas do terceiro trimestre ( repaso, reforzo e ampliación) propostas na 
aula virtual para incrementar a súa nota media (media aritmetica das dúas 
primeiras avaliacións) ata un máximo de un punto. Estas tarefas representarán o 
50% da nota desta avaliación. O outro 50% da nota sairá da nota do exame práctico 
feito a última semana de clase presencial. A esta opción pode optar todo o 
alumnado. 
Opción B:  
Realizar as tarefas de recuperación das avaliacións primeira e segunda, ou só dunha 
delas, de xeito que lle permitan incrementar a nota de cada unha das avaliacións 
ata nun punto para así poder acadar a nota media de 5.  
 
Opción C:  
Opción “exame 70%- tarefas 30%”. Está é obrigatoria para aquel alumnado que teña 

puntos e rectas) 

 B3.2. Aplicar 
as normas 
nacionais, 
europeas e 
internacionais 
relacionadas 
cos principios 
xerais de 
representación
, formatos, 
escalas, 
cotación e 
métodos de 
proxección 
ortográficos e 
axonométricos
, considerando 
o debuxo 
técnico coma 
linguaxe 
universal, 
valorando a 
necesidade de 
coñecer a súa 
sintaxe e 
utilizándoo de 
forma 
obxectiva para 
a 
interpretación 
de planos 
técnicos e a 
elaboración de 
bosquexos, 
esquemas, 
esbozos e 
planos. 

 DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas identificando as 
cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa norma. 

 CMCCT  Láminas e /ou exercicios. 



nalgunha avaliación  unha cualificación inferior a 3. Neste suposto realizarase ao 
alumnado unha proba teórico-práctica a través da plataforma webex no mes de 
xuño  relativa aos contidos da avaliación correspondente que representarán un 70% 
da nota (xa foi verificado que todo o alumnado nesta situación pode e está 
empregando esta plataforma noutras materias). O outro 30% sairá da realización 
das tarefas de recuperación correspondentes a esa avaliación propostas na aula 
virtual. 
Aqueles alumnos que a nota media das dúas primeiras avaliacións sexa igual ou 
superior a 5 poderán optar pola opción A se así o desexan. 
Aqueles alumnos que teñan unha nota media das dúas primeiras avaliacións inferior 
a 5 pero igual ou superior a 4, deberán escoller entre as opcións B e C, é dicir, 
realizar as tarefas de recuperación das avaliacións primeira e segunda, ou só dunha 
delas, que lle permitan incrementar a súa nota de cada unha das avaliacións ata 
nun punto para así poder acadar a nota media de 5, ou escoller a opción C  (proba 
teórico- práctica+tarefas) e así poder obter unha nota media máis alta.  
Ademais, tamén poderán optar pola opción A, é dicir, realizar as tarefas da terceira 
avaliación para poder incrementar a súa media resultado da recuperación. 
Aqueles alumnos que teñan unha nota media das dúas primeiras avaliacións inferior 
a 4 poderán, nas avaliacións nas que teñan nota superior a tres, escoller entre as 
opcións B e C. Nas avaliacións nas que teñan unha nota inferior a 3 deberán, 
obrigatoriamente acollerse a opción C. Ademais, tamén poderán optar á optar pola 
opción A, é dicir,  realizar as tarefas da terceira avaliación para poder incrementar 
a súa media resultado da recuperación. 
CUALIFICACIÓN FINAL: 
A nota final de xuño será a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e 
a esta sumaráselle a nota correspondente a terceira avaliación. 
O alumno/a obterá o aprobado se acada ou supera a media de 5.  
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 
 
Consistirá nunha proba teoríco-práctica presencial ou a través de webex, segundo 
as circunstancias, baseada nos estándares imprescindibles. 
 
ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE: 
 
O alumnado co Debuxo Técnico I pendente xa realizou o primeiro parcial segundo o 
calendario posto pola Xefatura de Estudos. Neste foron avaliados os contidos 
correspondentes a primeira avaliación e parte dos contidos da segunda. Quedaron 
sen avaliar os contidos relativos ós Sistemas de Representación e a aplicación 
práctica dos enlaces correspondentes ao segundo parcial.  
Estas probas serían puntuada sobre 10 e a nota final ía a ser media das dúas. A nota 
mínima para facer media, segundo se recollía na programación era de 3. Aqueles 
alumnos que non superasen nalgunha das dúas probas parciais ou en ámbalas dúas 
esta nota terían dereito a unha nova oportunidade de exame (exame final) no mes 
de maio, así como  a unha proba extraordinaria no mes de setembro. 
Dacordo con isto, e dada a situación, o alumnado que teña aprobado o primeiro 
parcial ou unha nota superior a 3 neste, examinarase da materia correspondente ao 
segundo no mes de xuño, se é posible de xeito presencial, e se non o fose, a través 
do Webex. Ademais, o alumno poderá incrementar a súa nota media ata un máximo 
dun punto realizando un total de 5 tarefas propostas para este fin na aula virtual. 
Estas 5 tarefas serán relativas á materia de todo o curso.  
Os alumnos que teñan unha nota inferior a 3 no primeiro parcial examinaranse da 
totalidade da materia no mes de xuño, se é posible de xeito presencial, e se non o 
fose a través do Webex. Ademais, o alumno poderá incrementar a súa nota media 
ata un máximo dun punto realizando as tarefas propostas para este fin na aula 
virtual. 
A nota final será, no primeiro caso, resultado da media aritmética dos dous parciais 
e a esta sumáraselle, se é o caso, ata un punto obtido como media aritmética das 
tarefas propostas na aula virtual. No segundo caso a nota será a correspondente ao 
exame e a esta poderá sumárselle ata un punto polas tarefas realizadas. 



 

 
3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE. 
ACTIVIDADES: 
A través da aula virtual do centro, proporánselle ao alumnado que está en 1º Bach 
no presente curso 2019-2020, diferentes bloques de tarefas dos tres trimestres, 
diferenciando as tarefas de recuperación da primeira e segunda avaliación das de 
repaso, reforzo e ampliación. 
Aos alumnos que teñan pendente a materia DTI, tamén a través do seu propio 
cursona na aula virtual, proporánselle tres bloques con tarefas diferenciadas dos 
tres trimestres. 
METODOLOXÍA: 
 
Proporánselle ao alumnado tarefas que sirvan de repaso e de reforzo do aprendido 
nos trimestres anteriores introducindo, nalgunha ocasión, unha pequena ampliación 
da materia. Unhas veces, aportáraselle toda a información necesaria a través de 
diferentes tipos de documentos, e outras só a imprescindible para que favorezan a 
súa capacidade para aprender por si mesmos ao mesmo tempo que se promove a 
transferencia e a aplicación do aprendido. 
O alumnado disporá de varias canles de comunicación directa co profesorado 
(correo electrónico, foros e mensaxería da aula virtual , abalar..)para poder 
resolver dúbidas ou solventar as dificultades que poidan xorder. 
No caso do alumnado que presente problemas de conectividade, dependendo da 
gravidade da situación, as medidas a tomar serán as de proporcionarlles ás tarefas 
por outras canles diferentes, tales como o correo electrónico e incluso a través dos 
propios compañeiros/as…Nos casos máis graves, será notificado aos titores para que 
estes o poñan en coñecemento  da  Xefatura de Estudos e do Departamento de 
Orientación para intentar resolver a situación proporcionandolles os medios 
necesarios. 
MATERIAIS E RECURSOS: 
Ademais dos habituais materiais de traballo dos que o alumnado dispoña, tales 
como: portaminas 0,3 e 0,5, regra, lapis, escalímetro, escuadra e cartabón, 
compás, rotuladores calibrados, láminas, folios,... Proporcionaráselles en cada 
tarefa proposta, dado que non hai libro de texto obrigatorio, os recursos 
audiovisuais e a información necesaria para que poidan realizala e, ademais, 
disporán de varias canles de comunicación directa co profesorado (correo 
electrónico, foros e mensaxería da aula virtual, abalar) para poder resolver dúbidas 
ou solventar as dificultades que poidan xorder. Flexibilizarase o emprego de 
materiais, dada a situación, cando o alumno non dispoña do material necesario. 
4. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS: 
A información ao alumnado será aportada principalmente a través dos cursos 
creados na aula virtual do centro. Ademais, disporán de varias canles de 
comunicación directa co profesorado (correo electrónico, foros e mensaxería da 
aula virtual, abalar)para poder resolver dúbidas ou solventar as dificultades que 
puidesen xorder. 
As vías de comunicación coas familias serán, ademais de a través de abalar , por 
correo electrónico (facilitado tanto aos alumnos como ás familias a través da aula 
virtual e de abalar), a través dos/das titores/as. 
 

DEBUXO ARTÍSTICO I e II 
 
As actividades subidas na aula virtual serven para continuar exercitando o gusto 
polo debuxo artístico. Todas elas van acompañadas de varios modelos ou vídeos que 
estimulan as capacidades creativas do alumnado. Debido ao inmediato 
confinamento deixaron case todos os cadernos de bosquexos na aula de debuxo, así 
como o material correspondente á técnica da acuarela coa que viñan 
experimentando,  polo que teñen que traballar co que teñan á man na casa. Non 
importa, o caso é seguir debuxando. 
As cualificacións sairán da media entre a 1ª e a 2ª avaliacións e só en positivo se 



engadirá ata un máximo de 2 puntos na nota final a valoración do que fixeran 
durante o tempo de alarma.  

 

2º de BACH 
 
DEBUXO TÉCNICO II 
 
 
Ata o 13 de marzo foron explicados os bloques de Debuxo Xeométrico (excepto as curvas 
cónicas e as relación xeométricas), Normalización e as perspectivas isométrica, Caballera, 
Militar e Cónica, traballando ademais con todas elas a perspectiva da circunferencia. 
A partir do inicio do tempo de alarma subín na aula virtual apuntamentos de curvas cónicas, 
relación xeométricas e, sobre todo, de Sistema Diédrico Ortogonal, que é o gran apartado 
que nos quedou pendente para o 3º trimestre.  Considero que para explicar este bloque é 
imprescindible o ensino presencial. Resulta moi dificultosa á comprensión dos conceptos  da 
representación diédrica sen contar coa axuda do profesor. Procurei buscar aqueles 
apuntamentos que aclaren do mellor xeito posible os apartados de Diédrica, mais temo que 
o alumnado rematará este singular curso cunha falla importante na súa formación. 
Ademais dos apuntamentos antes citados  proporcioneilles varias prácticas (perspectiva, 
problemas de ABAU,…)  para que sigan debuxando.  
AVALIACIÓN: 
A nota final sairá da media entre a 1ª e a 2ª avaliacións, á que se engadirá só positivamente 
ata un máximo de 2 puntos o feito durante o confinamento.  As persoas que non teñan 
acadado o 5 de media entre a 1ª e 2ª avaliacións deberán realizar prácticas de recuperación 
debidamente especificadas. A día de hoxe non sabemos se ditas prácticas se executarán por 
vía presencial, dixital ou postal.  
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: Valoración sobre as láminas e as probas realizadas 
durante a 1ª e 2ª avaliacións. En postivo o traballo feito posteriormente. 

Instrumentos: Láminas, exercicios, traballos e propostas subidas á Aula 
Virtual  

 

Cualificación final 

Será o resultado da media aritmética da1ª e a 2ºª avaliacións. 
Excepcionalmente, e previo acordo adoptado no departamento, un alumno 
que mostrou unha notable progresión cara ao final da 2ª avaliación, poderá 
beneficiarse da obtención da súa mellor nota nesta. A realización das 
propostas de reforzo subidas na Aula Virtual dende o 16 de marzo poden 
incrementar positivamente ata un máximo de 2 puntos na nota final. O 
alumnado cuxa media da 1ª e a 2ª avaliacións non chegue ao 5, pode 
superar a materia coa repetición  de 2 ou 3 exercicios de cada unha delas 
especificados na páxina da aula virtual aos que se lles sumará o seu 
rendemento nas tarefas de reforzó subidas dende o 16 de marzo en dita 
aula. Co ánimo de favorecer a este alumnado en 1º de ESO, por exemplo,  
poden elexir eles mesmos entre todos os traballos a repetición de só 2 
láminas por cada avaliación.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba de contidos mínimos referidos á 1º e 2º avaliacións. No caso de non poder 

celebrarse presencialmente dita proba, tanto os pendentes como os ordinarios, 

deberán entregar láminas fundamentais debidamente especificadas a través da aula 

virtual e rigorosamente suxeitas aos contidos mínimos especificados na táboa de 

estándares. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  

Ter aprobado o 1º parcial de contidos mínimos. Os non presentados neste 
1º parcial e os que non o aprobaron, poderán recuperar a materia 
realizando correctamente as láminas, tamén de contidos mínimos, subidas 
na Aula Virtual. Poden elexir 5 de 7. 

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

                 - Cantidade de ideas. Modificación de ideas. 

                 - Orixinalidade  

                 - Aplicación de conceptos.  

                 - 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 (maior importancia do 
dominio técnico)  con respecto a outra de deseño dun logotipo, un salón ou 
un personaxe (maior importancia da orixinalidade). 

 



 Criterios de cualificación: Ter aprobado o 1º parcial de contidos mínimos. 
Os non presentados neste 1º parcial e os que o suspenderon, poderán 
recuperar a materia realizando correctamente as láminas tamén de 
contidos mínimos subidas na Aula Virtual 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Exame correspondente ao 1º 
parcial e láminas solicitadas feitas correctamente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades De reforzó, de repaso e de continuación. Tarefas gráfico-plásticas subidas na 

aula virtual a partir de modelos dados, vídeos explicativos ou de estímulo para a 

realización das láminas. Un exercicio por semana ou por cada 2, dependendo do 

grao de dificultade.  

PENDENTES: Dado que non poden realizarse os exames correspondentes ao 2º 

parcial e ao final, facilitamos unha pequeña lista de láminas esenciais para 

favorecer a recuperación da materia de Plástica. Ditas láminas acompáñanse do 

pertinente modelo  e das necesarias explicacións. Tamén escollemos uns 

traballos fundamentais para que os fagan os alumnos cuxa media da 1ª e 2ª 

avaliación no supera o 5. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Propoñemos  a través da aula virtual do centro, tarefas ou situacións 
de aprendizaxe que posibiliten a resolución de exercicios e a 
aplicación dos coñecementos aprendidos ao longo dos dous primeiros 
trimestres, organizando de diferentes formas os elementos curriculares 
de xeito que proporcione gradualmente ao alumnado unha maior 
competencia para resolver dificultades con autonomía e poida, 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 tratando de 
potenciar o maior número de competencias clave. 
O alumnado disporá de varias canles de comunicación directa co 
profesorado (correo electrónico, foros e mensaxería da aula virtual , 
abalar..) para poder resolver dúbidas ou solventar as dificultades que 
poidan xorder. 
No caso do alumnado que presente problemas de conectividade, 
dependendo da gravidade da situación, as medidas a tomar serán as de 
proporcionarlles ás tarefas por outras canles diferentes, tales como o 
correo electrónico e incluso a través dos propios compañeiros/as ata , 
nos casos máis graves, notificalo aos titores para que estes o poñan en 
coñecemento  da  Xefatura de Estudos e do Departamento de 
Orientación para intentar solventar a situación proporcionandolles os 
medios ou buscando a colaboración dos Concellos. 

 

Materiais e recursos A principal canle de comunicación durante o tempo de alarma é a aula virtual. 

En ningún momento esiximos nada que non podan ter á man. O importante é 

que sigan practicando.  
Ademais dos materiais dos que os alumnos, dada a situación de 
confinamento, dispoñanan : lapis de diferentes durezas, regra, 
escuadra e cartabón, compás, lapis de cores, ceras brandas, tinta, 
temperas, rotuladores calibrados, rotuladores de cores, diferentes 
soportes, cola, cartón,diferentes tipos de papel empregaremos outros 
posibles que poidan  vir dados pola necesidade e pola creatividade na 
actividade artística, permitindo e flexibilizando o emprego ou 
sustitución duns materiais por outros. 
Proporcionaráselles en cada tarefa proposta, dado que non hai libro de 
texto obrigatorio, os recursos audiovisuais e a información necesaria 
para que poidan realizala e, ademais, disporan de varias canles de 
comunicación directa co profesorado (correo electrónico do 
profesorado, foros e mensaxería da aula virtual , abalar)para poder 
resolver dúbidas ou solventar as dificultades que poidan xorder. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Mediante abalar e, sobre todo, coas mensaxes a través da aula 
virtual, informamos ao alumnado das tarefas, das prácticas de 
recuperación e das modificacións sobre os criterios de avaliación 

Publicidade Abalar e aula virtual e, chegado o caso, individualmente por mail ou 
teléfono 
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