
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para 
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B5.2. Valorar a importancia do debuxo como ferramenta do 
pensamento e do coñecemento da súa terminoloxía, dos materiais e 

dos procedementos para desenvolver o proceso creativo con fins 
artísticos, tecnolóxicos ou científicos, así como as posibilidades das 

TIC. 

▪ DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo artístico nos procesos 
proxectivos elaborando proxectos conxuntos con outras disciplinas 

artísticas ou non do mesmo nivel ou externos. 

▪ DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e autonomía nos procesos 
artísticos, propondo solucións gráfico-plásticas que afiancen o seu 

desenvolvemento persoal e a súa autoestima. 

▪ DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as posibilidades do debuxo 
artístico nas ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e científicas con 

exemplos claros e contacto directo con artistas, deseñadores/as, 
científicos/as e técnicos/as. 

▪ DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a 
terminoloxía específica en postas en común dos seus proxectos 

individuais ou colectivos, fomentando a participación activa e a crítica 
construtiva. 

▪ DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e expresarse en relación ás linguaxes 

gráfico-plásticas. 

▪ B1.1. Desenvolve a destreza debuxística con distintos niveis de 
iconicidade. AFONDAMENTO 1ªAVA. 

▪ DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou obxectos atendendo a 
diversos graos de iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e 

segundo as súas funcións comunicativas (ilustrativas, descritivas, 
ornamentais ou subxectivas). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Cada estándar de aprendizaxe e ás veces varios, van asociados a unha 
proposta de traballo ou lámina que o alumno realiza individualmente e 
que entrega ao profesor nun prazo determinado pero flexible segundo o 
alumno. Nese prazo hai alumnado que fai un debuxo e hai que fai máis, 
para estes últimos supón unha valoración positiva. 

Tamén cada estándar de aprendizaxe pode ser tratado en diversos 
traballos ou exercicios. 

É por iso que na avaliación continua estamos continuamente reforzando 
os contidos  e estándares previos, a maior parte dos cales foran 
traballados na aula. 

Instrumentos: 

• Listas de control 
• Escala de observación 

• Revisión e análise de tarefas e producións  

Cualificación 
final 

Cualificación final de curso:  

No caso de ter superadas a 1º e 2º avaliación, a cualificación final do curso 
será a nota media das dúas. Neste caso, terase en conta o traballo de 
ampliación desenvolvido no 3º trimestre a través de “Google-Drive” para 
subir a cualificación final.  

Proba 
extraordinaria 
de setembro  

Non hai alumnado para setembro. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Entrega dos traballos programados trimestralmente. 

Criterios de cualificación: 

1ªavaliación: “o bodegón”: copia do natural (composición, encaixe e 
claroscuro) 

2ªavaliación: “o retrato”: copia dunha foto (encaixe e proporción e valores 
de grises) 

3ªavaliación: “ilustración dun texto”: ilustrar un texto seleccionado polo 
alumnado e técnica libre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Revisión e análise de tarefas e producións requiridas e indicadas ao 

alumno ao inicio de cada avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

• Iniciamos o confinamento compartindo imaxes para crear un 
semanario compartido. As imaxes tanto podían ser de 
debuxos no que ocuparan a semana como fotos do seu 
contorno que fora un documento gráfico significativo desa 
semana. 

• O tema do trimestre é “interpretación dunha obra pictórica de 
autor coñecido”. Xa tiñan iniciado un exercicio antes do 
confinamento e continuamos con él. 

• Ilustración. Para o alumnado en xeral tamén se lles propuxo 
traballar có exercicio proposto para o alumnado con Debuxo 
artístico de primeiro pendente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Utilizamos o Google Drive como plataforma de traballo, xa que xa 
o víñamos utilizando durante o curso. Temos un documento 
compartido 

informar e avisar e actualizar a proposta de traballo no que 
estamos traballando. Temos unha carpeta compartida onde 
subimos  os traballos do grupo. A profesora tamén comparte 
imaxes nesta carpeta e  que semanalmente  actualizamos tanto a 
profesora con explicacións e datos de interese para o exercicio, 
como o alumnado cós seus traballos. Cada proposta de traballo 
abrangue varias semanas e o alumnado pode compartir traballos 
que aínda están en proceso de realización.  

Enviamos unha mensaxe individual a través do correo, a todos os 
alumnos, no caso de especificacións ou cambios  na rutina das 
entregas. 

Fánselles correccións das tarefas do mesmo modo, no documento 
para o xeral e individuais no caso preciso das valoracións dos 
traballos ou calquera outra cuestións. 

Materiais e recursos 

O alumnado, para a realización dos traballos, aparte dos materiais específicos 

da materia dos que dispoñen na casa (técnicas de cor: rotulador, acuarela...), 

utilizan o móbil para facer foto dos traballos e subilas ao Drive. 

Por parte do profesor, o material teórico e explicativo consiste  en 

documentos, carpetas con imaxes e presentacións compartidas en Drive. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicámonos có alumnado  con correos persoais na súa conta de 
Gmail. 

No caso de non responder aos correos persoais, notifícase ao titor ou á 

mensaxería Abalar. 

Publicidade  Contactamos có alumnado a través do seu correo electrónico. 

 


