
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

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

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

Identificar os elementos e factores, e recoñecer as leis 
visuais da Gestalt que interveñen no proceso de percepción 
de imaxes. 

Identifica e clasifica as leis da Gestalt. 

Describir, analizar e interpretar unha imaxe, distinguindo os 
seus diferentes aspectos aspectos. 

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

Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando 
os fundamentos desta. 

Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía. 

 
Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de 
vista. 

Identificar recursos visuais como as figuras retóricas na 
linguaxe publicitaria. 

Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
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.  

Instrumentos: 

• Revisión e análise de tarefas e producións  

Cualificación final 

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 da Aula Virtual, para subir 

a cualificación final ata un máximo de dous puntos 

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. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

• Comprender os conceptos do punto, a liña e o plano, diferenciando 
os distintos tipos de liña e trazando as distintas posicións relativas. 

• Comprender o concepto de lugar xeométrico a través da aplicación 
da circunferencia, a mediatriz e a bisectriz en problemas sinxelos. 

• Coñecer as propiedades dos polígonos regulares de tres a cinco 
lados e construílos a partir do seu lado. 

• Comprender e aplicar casos sinxelos de tanxencia entre 
circunferencias e entre circunferencias e rectas. 

• Comprender e realizar a construción do óvalo, do ovoide e das 
espirais, aplicando as propiedades das tanxencias entre 
circunferencias. 

• Debuxar con distintos niveis de iconicidade e saber recoñecelos en 
diferentes imaxes.    

• Coñecer e aplicar o proceso creativo na elaboración do deseño dun 
logotipo, valorando as fases do proceso e a orixinalidade. 
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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: 

• Revisión e análise das tarefas e producións desenvolvidas, 
correspondentes aos criterios de avaliación anteriormente 
sinalados.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Actividades de recuperación e reforzo da 1º e 2º avaliación (para 
aqueles alumnos que non teñen superada algunha parte) 
correspondentes aos mesmos traballos realizados nese período de 
tempo con relación aos bloques de Debuxo Técnico e Expresión 
plástica. 

• Actividades de ampliación para rematar o bloque de Expresión 
Plástica, co tema da cor (cores frías e cálidas): 

       Os alumnos traballan con témperas ou lápices de cor, nun formato A4, 
un bodegón ao que lle aplicarán cores cálidas nunha composición, e 
cores frías noutra. Entregan tamén unha dobre composición sobre as 
claves de cor que quedou pendente de recollerse ao inicio do estado 
de alarma. 

• Actividades de ampliación correspondentes ao 3º bloque da 
programación: A Comunicación Audiovisual. Os alumnos realizarán 
actividades de recoñecemento e identificación das leis da Gestalt, e 
dos aspectos da lectura obxectiva e subxectiva dunha imaxe. Se lles 
presenta imaxes que teñen que clasificar, ou anotar o aspecto que 
recolle. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Na aula virtual incluímos os apuntes e os exercicios correspondentes á 1ª e 2ª 
avaliación, para que os alumnos podan revisar os conceptos e elaborar  as  
tarefas correspondentes de recuperación e reforzo, que entregarán  tamén 
mediante a aula virtual. 
Respecto as actividades de ampliación, cada contido é explicado ás veces nun 
documento escrito e con imaxes para facilitar a comprensión, tamén 
mediante presentacións  e vídeos. Cada semana proponse unha tarefa. 
Ata o momento non teño noticias de alumnos sen conectividade. Os alumnos 
cos que puiden comunicarme e que están no 10% dos que non entregan 
ningunha tarefa, teñen outro tipo de problemas, como familiares , que lles 
impiden continuar agora as clases e tarefas propostas, e teñen intención de 
poñerse ao día cando poidan.  

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 para facer foto 

dos traballos e subilas ao Aula virtual.  

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. Para a corrección de algunhas actividades utilizamos o editor 

pdf dispoñible na aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar e avisar da proposta de actividades que semanalmente 
incluímos na aula virtual, enviamos unha mensaxe a todos os alumnos, 
de xeito que sexan coñecedores de cada actividade que se sube, e os 
prazos de entrega. 
Fánselles correccións das tarefas, que lles chega por comentarios en 
liña, ou tamén co editor de pdf,  na aula  virtual. 
Advírtese, tamén por mensaxería, a aqueles alumnos que lles falta por 
entregar algunha das tarefas requiridas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


