
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para 
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Autónoma de Galicia.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
As propostas de traballo van asociadas a bloque de estándares. Os 
traballos neste nivel van asociados a Proxectos que inclúen traballo 
individual e en grupo. Neste trimestre o proxecto e “O cómic”. 
Os estándares que veñen redactados con respecto aos medios de 
comunicación como o cine e a fotografía, son tratados neste proxecto a 
través da linguaxe do cómic. 

Instrumentos: 
• Listas de control 

• Escala de observación 

• Revisión e análise de tarefas e producións  

Cualificación 
final 

 
Non hai ningún caso de alumnado que non teña 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. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro  

Non hai alumnado que teña que realizar á unha proba extraordinaria. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado pendente para este nivel. 

 

 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
▪ B4.1. Identificar os elementos que forman a estrutura narrativa e 

expresiva básica da linguaxe audiovisual e multimedia, e describir 
correctamente os pasos necesarios para a produción dunha 

mensaxe audiovisual, e valorando o labor de equipo. 

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

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

▪ B4.2. Recoñecer os elementos que integran as linguaxes audiovisuais e 
as súas finalidades. 

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

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

▪ B4.3. Realizar composicións creativas a partir de códigos utilizados en 
cada linguaxe audiovisual, amosando interese polos avances 

tecnolóxicos vinculados a estas linguaxes. 

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

▪ EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do 
proceso de creación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

 

Actividades de ampliación para rematar o bloque de “LINGUAXE 
AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA”: realización dunha páxina de 
cómic máis a súa portada e do de “FUNDAMENTOS DO DESEÑO”: 
deseño e realización dunha carpeta. 

O PROXECTO: Realización dunha páxina de cómic. Deseño dunha 
portada para o cómic. E realización dunha carpeta decorada cós 
dous exercicios anteriores. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Cada contido é explicado na Aula virtual e propoñendo a actividade 
semanal. 

Ata o momento houbo un caso de alumnado sen conectividade que a día 
de hoxe foi resolto. 

Tamén hai unha alumna con ACI, que non está participando nas 
actividades online. 

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.  

 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar e avisar si hai algún cambio na 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 na aula  virtual. 

Advírtese, tamén por mensaxería, a aqueles alumnos que non van 

entregando as tarefas requiridas. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 


