
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
▪ B3.12. Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus 

lados e dos seus ángulos. 

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

▪ B3.19. Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na 
circunferencia. 

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

▪ B1.2. Experimentar coas variacións formais do punto, o plano e a liña. ▪ 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. 

▪ B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de 
adecuadamente. 

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

▪ B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e 
ritmo en composicións básicas. AFONDAMENTO 1ª E 2ª AVA. 

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

▪ B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as 
técnicas de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou 

figurativas. AFONDAMENTO 1ºAVA. 

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

figurativas. 

▪ B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-
plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito e de cor; 

colaxe. AFONDAMENTO 1ª AVA. 

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

▪ 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. 

▪ EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear 

composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 
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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. 
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 

• 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 Edixgal, para 
subir a cualificación final. 

No caso de non ter superada algunha ou as dúas avaliacións, e sobre todo 
se a nota media non é  de 5 ou superior, o alumno terá a posibilidade de 
recuperar mediante a entrega  na Aula Virtual ou doutro xeito se fora o 
caso de non ter conectividade, das tarefas que ten suspensas ou non 
entregadas 
 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

Se realizará unha proba cos contidos mínimos das dúas primeiras 
avaliacións..  
O alumno poderá presentar as tarefas correspondentes a cada estándar, 
valorando estes traballos nun 30% da nota. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Os criterios de avaliación a ter en conta son os da 1ª e 2ª avaliación. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final será a nota media da 1º e 2º avaliación. 
No caso de non ter superada algunha das dúas partes, ou si 
concretamente a nota media da 1º e 2º avaliación, é menor de 5, o 
alumno ten a posibilidade de recuperar mediante a entrega na Aula 
Virtual das tarefas correspondentes, ou doutro xeito se non puidera ser 
mediante esta vía. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Cada estándar de aprendizaxe vai asociado a unha proposta de 

traballo ou lámina que o alumno realiza individualmente e que 

entrega ao profesor normalmente a través da aula virtual, nun 

prazo determinado. 
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• Revisión e análise das tarefas e producións desenvolvidas, 
correspondentes aos criterios de avaliación anteriormente 
sinalados.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

• Debuxo técnico: debuxar un polígono regular dado o dato do radio. 

• LibreOfficeDraw: deseño dun cartel de temática libre, podendo 
dedicar o cartel á un día de celebración internacional (día da Terra, 
do libro...) 

• Papiroflexia, seguindo un titorial 

• Ilustración: ilustrar un conto proposto e contado por un conta-
contos, técnica libre. Nun segundo exercicio, proponse facer unha 
ilustración a un conto coa técnica de utilización de materiais de 
reutilizaxe. 

• Texturas: realización dunha mostraxe de texturas feitas con distintas 
técnicas gráfico-plásticas. Nun segundo exercicio, deseño dun 
mandala decorada con texturas visuais. 

• Representación do contorno: a representación do espazo. 

• O cómic: tres ou catro viñetas para contar unha historia. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Cada contido é explicado e incluído como “tema” en Edixgal. Cada semana 
proponse unha tarefa. 

Ata o momento houbo unha alumna sen conectividade e a día de hoxe xa 
se lle  foi proporcionado un kit de conexión a internet. 

O alumnado que non participa no traballo on-line é variable segundo o 
grupo e a media aproximase ao 20%. 

Materiais e recursos 

Os alumnos, para a realización dos traballos e láminas, aparte dos materiais 

que viñan usando na aula, como témperas, lápices de cor, e material de 

debuxo técnico (escuadra, cartabón compás), utilizan o móbil ou o escáner 

para facer foto dos traballos e subilas a Edixgal.  

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

en documentos elaborados en Word con textos e imaxes, presentacións 

Power point e vídeos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

No caso dun cambio con respecto á norma na proposta de actividades 
que semanalmente incluímos na aula virtual, enviamos unha mensaxe a 
todos os alumnos. 

Fánselles correccións das tarefas, que lles chega por comentarios en 
liña en Edixgal. 

Advírtese, tamén por mensaxería, a aqueles alumnos que non van 
entregando as tarefas requiridas, alternando a mensaxería Abalar cós 
pais e correos individuais có alumnado en Edixgal. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


