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       1.   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS  
            IMPRESCINDIBLES 

 
 

        1.1  COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  
 
 

              CCL       - Comunicación lingüística                          
CMCCT - Competencia matemática e competencias básicas en ciencia  

                   e tecnoloxía  
CD        -  Competencia dixital 
CAA      -  Aprender a aprender 
CSC       - Competencias sociais e cívicas 
CSIEE    - Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 
CCEC     - Conciencia e expresións culturais 

 
 
 
       Na programción xeral aparecen as siglas identificativas das competencias 

imprescindibles, a cuxa adquisición contribúese particularmente con cada 
estándar de aprendizaxe avaliable, polo tanto, non se relacionan nesta  
adaptación especial da programación. 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
     1.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA A ASIGNATURA  

DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 

 
 

 
1.2.1     1º ESO  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 

- Analiza imaxes de forma obxectiva e subjetiva e saca as súas propias conclusións. 
- Coñece e diferencia os elementos básicos da comunicación visual: emisor, mensaxe, 
receptor e medio e elabora 
  composicións con distintas mensaxes. 
- Identifica as diferentes finalidades das imaxes. 
- Analiza distintas obras artísticas e identifica os elementos plásticos observados: punto, 
liña e plano. 
- Realiza diversas composicións cos distintos elementos plásticos observados: punto, liña 
e plano. 
- Recoñece os distintos tipos de texturas. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales 
mediante a técnica do 
  frottage e utilízaas en composicións abstractas ou figurativas. 
- Distingue as cores primarias dos secundarios no círculo cromático e comprende a 
mestura sustractiva. Diferencia 
  as calidades da cor: ton, valor e saturación e sabe aplicar os distintos grados nas súas 
composicións. Coñece as 
  gamas cromáticas: frías, cálidas e acromáticas e aplícaas adecuadamente nas súas 
composicións. 
- Realiza composicións creativas con témperas, nas que aplica correctamente as técnicas 
apresas. 
- Recoñece as calidades esenciais que compoñen unha forma: cor, textura, tamaño e 
estrutura. 
- Clasifica as formas segundo a súa orixe en naturais e artificiais e segundo a súa 
estrutura en orgánicas e 
  geométricas. 
- Comprende o emprego de recursos como a superposición de formas, a disminución do 
tamaño, os contrastes de 
  cor e de forma, para crear sensación de profundidade. 
- Comprende e practica como representar un volume no plano mediante o encaixado. 
- Recoñece os tipos de iluminación e a súa expresividade plástica e utiliza o claroscuro 
para dotar ás composicións 
  de profundidade. Distingue a sombra propia da proxectada. 
- Analiza a proporción da figura humana en función da relación de medidas entre os seus 
partes. 
- Debuxa unha figura humana mediante a utilización dun canon de proporción. 
- Manexa con corrección a escuadra, cartabón e compás. 
- Perpendiculares con escuadra e cartabón e con compás: Mediatriz dun segmento. 
- Perpendicular a unha recta por un punto da mesma. 
- Perpendicular a unha semirrecta polo extremo da mesma. 
- Paralelas con escuadra e cartabón. 
- Ángulos: concepto e clasificación. 
- Transporte dun ángulo. 
- División dun ángulo en dous partes iguais (Bisectriz dun ángulo). 
- Construción do ángulo de 90º e 45º. 



- Construción do ángulo de 60º e 30º. 
- Suma e resta de ángulos. 
- Triángulos. Construción e clasificación. 
- Construción dun triángulo dados os tres lados. 
- Construción do triángulo equilátero. 
- Construción do triángulo isósceles dada a base e un lado igual. 
- Triángulo rectángulo dados os dous catetos. 
- Cuadriláteros: Definición e clasificación. 
- Construción do cadrado dado o lado. 
- Rectángulo dados os seus dous lados. 
- Construción do rombo dada a diagonal e un lado. 
- Polígonos regulares: Definición. Triángulo equilátero. Método xeral de división da    

circunferencia en partes iguais. 
- División da circunferencia en 3 e 6 partes iguais (Método concreto). 
- División da circunferencia en 4 e 8 partes iguais (Método concreto). 
- Construción de polígonos regulares dado o lado (3, 4, 6 lados). 
- Analiza e distingue a simetría axial e a simetría radial na arte e na natureza. 
- Coñece e aplica as posibilidades expresivas das técnicas graficoplásticas secas, 

húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito e de cor; collage. 
- Actitude de respecto cara ás normas do aula, o material, aos seus compañeiros e 

limpeza na presentación de traballos. 
- Utiliza un programa sinxelo de debuxo no ordenador para debuxar liñas, figuras e 
traballar coa cor. 
 
 
 
 
 

              1.2.2     3º ESO  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL. 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 

- Coñece os principios perceptivos e diferencia os distintos efectos visuais: proximidade, 
semellanza, continuidade, contraste, homoxeneidade. 
- Distingue significante e significado nunha imaxe. 
- Utiliza algún programa para tratamento digital da imaxe. 
- Coñece e diferencia os elementos básicos da comunicación visual: emisor, mensaxe, 
receptor e medio e compara distintas mensaxes. 
- Identifica os tipos de linguaxes visuais: obxectivos, publicitarios e artísticos. 
- Coñece e diferencia a estrutura da linguaxe cinematográfica e os encadres, movementos 
e angulacións da cámara. 
- Analiza a linguaxe cinematográfica dunha película. 
- Deseña, individualmente e en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas 
funcións mediante diferentes linguaxes e códigos. Para iso, segue de xeito ordenado as 
distintas fases do proceso (guión técnico, story board, realización ...). Valora de modo 
crítico os resultados. 
- Elabora documentos para presentar un tema ou proxecto, empregando os recursos 
dixitais de xeito adecuado. 
- Distingue e expresa as sensacións que transmiten as distintas formas. 
- Comprende e emprega os diferentes niveis de iconicidade da imaxe gráfica na 
elaboación de bocetos, apuntes, debuxo esquemático, analítico e mimético. 
- Realiza diversas composicións cos distintos elementos plásticos observados: punto, liña 
e plano. 
- Representa obxectos do natural de forma proporcionada mediante o encaixado e o 
claroscuro. 
- Expresa diferentes sensacións (movemento, equilibrio, vivacidade, quietude, 



tridimensión, etc) mediante a utilización de puntos, liñas, planos e texturas. 
- Emprega as texturas nas súas composicións. 
- Coñece a síntese aditiva e sustractiva da cor, as cores primarias, secundarias, terciarias 
e complementarias. 
- Distingue harmonías de cores afines e complementarias. 
- Realiza composicións variando o valor ou a saturación da cor. 
- Identifica e explica oralmente, por escrito e gráficamente o esquema compositivo básico 
de obras e arte e obras propias atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e 
ritmo. 
- Suma, resta e copia ángulos, a bisectriz, división do ángulo recto en 3 partes iguais, 
constrúe ángulos de 90º, 45º, 60º, 30º, 75º e 135º. 
- Coñece e constrúe os seguintes triángulos: 
+ Clasificación 
+ Dados os tres lados 
+ Dados dous lados e o ángulo que forman 
+ Triángulo rectángulo dada a hipotenusa e un cateto 
+ Isósceles dada a base e a altura 
+ Incentro, circunferencia inscrita 
+ Circuncentro, circunferencia circunscrita 
- Coñece e constrúe os seguintes cuadriláteros: 
+ Clasificación 
+ Cadrado dado o lado 
+ Rectángulo dados os dous lados 
+ Rombo dada a diagonal e o lado 
+ Romboide dados os dous lados e o ángulo comprendido 
- Coñece e constrúe os polígonos regulares. Definición. Polígono de 3, 4, 6 e 8 lados 
inscritos na circunferencia. División da circunferencia en partes iguais. Construción do 
polígono de 3, 4, 5 e 6 lados dado o lado do mesmo. 
- Coñece e constrúe as seguintes tangencias. Definición de tangencia entre unha 
circunferencia e unha recta e entre dúas circunferencias. Recta tangente a unha 
circunferencia e a unha recta e entre dúas circunferencias. Recta tangente a unha 
circunferencia por un punto da mesma. Circunferencia de radio dado tangente a outra nun 
punto da mesma. 
- Constrúe o óvalo dado o eixe maior. Ovoide dado o eixe non simétrico. 
- Coñece a proporción e realiza e aplica escalas gráficas sencilas. 
- Introdución ao sistema diédrico. 
- Realiza a planta, alzado e perfil de figuras sinxelas dadas en perspectiva. 
- Introdución ás axonometrías. Realiza as perspectivas isométrica e/ou caballera de 
figuras sinxelas. 

    - Fases no desenvolvemento dun proxecto.- 
    - Actitude de respecto cara ás normas do aula, o material, aos compañeiros e limpeza na    
    presentación de traballos. 

 
 
 
 
 

1.2.3     4º ESO  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL. 
 

           
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 

1- Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando elementos del lenguaje plástico y 
visual. 
2- Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos. 
3- Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 



4- Cambia el significado de una imagen por medio del color. 
5- Elige materiales y procedimientos adecuados para la realización de proyectos artísticos. 
6- Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos para representar y expresarse en relación 
a los lenguajes gráfico-plásticos y mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 
y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
7- Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 
8- Explica el proceso de creación de una obra artística y sus elementos compositivos. 
9- Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y aproxima el período al que pertenecen. 
10- Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 
11- Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los 
materiales de 
Dibujo Técnico. 
12- Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 
13- Resuelve problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la creación 
de diseños personales. 
14- Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales de un nivel adecuado. 
15- Dibuja las vistas (alzado, planta y perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 
16- Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, en los sistemas de representación estudiados. 
17- Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas de objetos y espacios sencillos. 
18- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos. 
19- Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. 
20- Observa los objetos de nuestro entorno y analiza su vertiente estética, su funcionalidad y su 
utilidad, mediante el lenguaje visual y verbal. 
21- Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 
22- Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas geométricas 
básicas, estudiando la organización del plano y del espacio. 
23- Conoce las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa. 
24- Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 
25- Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo sus 
propios proyectos artísticos de diseño. 
26- Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas 
por compañeros. 
27- Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus 
factores expresivos. 
28- Realiza un storyboard para una secuencia de video. 
29- Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos. 
30- Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 
31- Elabora imágenes digitales utilizando algún programa de dibujo asistido por ordenador. 
32- Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 
33- Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 
34- Analiza elementos publicitarios conociendo los elementos que los componen. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 1.3    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA A 
ASIGNATURA DE DEBUXO TÉCNICO BACHARELATO 

 
       1.3. 1 DEBUXO TÉCNICO I 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA  

 

 

1. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de aplicación aos 
trazados fundamentais no plano, e comproba gráficamente o cumprimento das condicións 
establecidas. 
2. Coñece a clasificación de polígonos. 
3. 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. 
4. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as relacións métricas 
esenciais. 
5. Constrúe polígonos regulares dado o lado, o radio, métodos xerais. 
6. Reproduce figuras proporcionais, construíndo a escala gráfica correspondente en función da 
apreciación 
establecida e utilizándoa coa precisión requirida. 
7. Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, traslación, 
simetría e homotecia), identificando os seus invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas 
xeométricos e para a representación de formas planas. 
8. Coñece as propiedades de tanxencia entre liñas rectas e circunferencias, e constrúe figuras de 
enlaces partindo dun boceto aplicando os casos de tanxencia. 
9. Aplica os coñecementos de tanxencias á construción de óvalos (dado o eixe maior e óvalo 
óptimo), ovoides (dado o eixe non simétrico) e espirais, e relaciona a súa forma coas principais 
aplicacións no deseño arquitectónico e industrial. 
10. 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. 
11. Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas de representación, e ilustra as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes mediante o debuxo a man alzada dun mesmo corpo xeométrico 
sinxelo. 
12. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notaciones coas proxeccións necesarias para representar inequívocamente a 
posición de puntos, rectas e planos, e resolve problemas de pertenza. 
13. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, debuxando a man alzada as súas vistas 
principais no sistema de proxección ortogonal establecido pola norma de aplicación, dispoñendo 
as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os seus elementos de xeito 
inequívoco. 
14. Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas suficientemente 
polas súas vistas principais, debuxando a man alzada axonometrías convencionais (isometrías e 
caballeras). 
15. Realiza perspectivas isométricas e caballeras de corpos definidos polas súas vistas principais, 
representando as circunferencias situadas en caras paralelas aos planos coordenados como óvalos 
en lugar de elipses, simplificando o seu trazado. 
16. Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas centrais de corpos ou espazos 
con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispoñendo a súa 
orientación para simplificar o seu trazado. 



17. Acouta pezas industriais sinxelas identificando as cotas necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e dispoñéndoas de acordo coa norma. 
 
 
 
 

1.3.2  DEBUXO TÉCNICO II 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 
1- Identifica la estructura geométrica de objetos señalando sus elementos básicos y determinando 
las principales relaciones de proporcionalidad. 
2- Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo aplicando el concepto de potencia. 
3- Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos, analizando posibles 
soluciones. 
4- Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, 
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 
sus elementos. 
5- Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, describe 
sus propiedades e identifica sus aplicaciones. 
6- Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas 
cónicas. 
7- Traza curvas cónicas después de determinar los elementos que las definen, tales como ejes, 
focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos. 
8- Comprende las características de las transformaciones homológicas e identifica sus invariantes 
geométricos. 
9- Aplica la homología y la afinidad a la representación de formas planas. 
10- Comprende los fundamentos que condicionan el paralelismo y la perpendicularidad entre 
rectas y planos, utilizando el sistema diédrico como herramienta base para resolver problemas de 
pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 
11- Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección. 
12- Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico. 
13- Representa el hexaedro, el tetraedro y el octaedro en cualquier posición respeto a los planos 
coordenados y prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 
14- Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer 
sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida. 
15- Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas y cónicas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 
magnitud. 
16- Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos 
de entrada y salida. 
17- Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, utilizando giros, abatimiento o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de 
las aristas y caras que las conforman. 
18- Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función 
de la orientación del triedro fundamental. 
19- Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su 
posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar. 
20- Determina la sección plana de cuerpos formados por superficies poliédricas. 



21- Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 
aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 
22- Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos 
técnicos que los definen. 
23- Dibuja esbozos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con 
otras personas. 
24- Elabora croquis de piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, 
tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando esbozos a 
mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, de acuerdo con la 
normativa de aplicación. 
25- Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo 
técnico, y valora la exactitud, la rapidez y la limpieza que proporciona su utilización. 
26- Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo 
vectorial 2D, creando entidades, editando objetos y disponiendo la información relacionada en 
capas diferenciadas por su utilidad. 
27- Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de manera 
que éstos sean claros y limpios, y que respondan al objetivo para los que se realizaron. 

 
 
          1.4  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA A ASIGNATURA 

DE DEBUXO ARTÍSTICO BACHARELATO 
 

1.4.1 DEBUXO ARTÍSTICO I 

 

 

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 
 

             - Elementos básicos da forma. Concepto, recoñecemento, expresividade e utilización. 
- Representar e interpretar formas realizando, transparencias e/ou partes vistas e ocultas. 
- Estudo e desenvolvo de formas naturais e artificiais con coñecemento da estrutura xeometría 
que as sustenta. 
- Coñecementos prácticos, da perspectiva cónica aplicada nas representacións. 
- Aplicación práctica das perspectivas Caballera e Axonométrica a obxectos representados desde 
distintos puntos de vista. 
- Recoñecer os esquemas e conceptos básicos compositivos en imaxes xa elaboradas e saber 
aplicalos en producións propias. 
- Aplicación do Claroscuro nas representacións de debuxos do natural con gamas acromáticas, 
monocromáticas e cromáticas. 
- Diferenciación apropiada do binomio figura-fondo. 
- Coñecemento dos conceptos fundamentais da teoría da cor. 
- Mesturar e obter, a partir das cores primarias máis os acromáticos, gamas de cores con estudos 
de ton, saturación e valor. 
- Coñecemento e aplicación das harmonías e disonancias básicas a composicións plásticas. 
- Coñecemento do un glosario básico de términos propios da asignatura. 

         - Coñecemento práctico e elemental, das principais técnicas de debuxo. 
                     - Uso adecuado das técnicas e materiais utilizados no curso. 

- Coñecementos básicos da historia do debuxo. 
 

 
 



   
 

1.4.2 DEBUXO ARTÍSTICO II 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 
1- Interpreta e aplica formas ou obxectos atendendo a diversos grados de iconicidad e con 
diferentes técnicas gráficas. 
2- Analiza a configuración das formas naturais e artificiais, discriminando o esencial das súas 
características formais, mediante a execución gráfica. 
3- Representa formas apresas mediante a percepción visual e táctil atendendo ás súas 
características formais esenciais. 
4- Expresa sentimentos e valores subxectivos mediante a representación de composicións 
figurativas e abstractas de formas e cores. 
5- Experimenta con métodos creativos de memorización e retentiva para procurar distintas 
representacións dun mesmo obxecto ou composición. 
6- Analiza de forma verbal obras propias ou alleas, atendendo aos seus valores subxectivos. 
7- Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 
8- Observa a contorna como un elemento de estudo gráfico e elabora composicións cromáticas e 
lineales atendendo as variacións formais segundo o punto de vista. 
9- Representa os obxectos illados ou nunha contorna coñecendo os aspectos estructurales da 
forma, a posición e o tamaño dos seus elementos. 
10- Analiza a figura humana atendendo ás súas relacións de proporcionalidade mediante a 
observación do natural ou con modelos estáticos. 
11- Representa a figura humana atendendo á expresión global das formas que a compoñen e á 
articulación e a orientación da estrutura que a define. 
12- É capaz de representar e captar o movemento da figura humana de forma gráfico-plástica 
aplicando diferentes técnicas. 
1- Interpreta e aplica formas ou obxectos atendendo a diversos grados de iconicidad e con 
diferentes técnicas gráficas. 
2- Analiza a configuración das formas naturais e artificiais, discriminando o esencial das súas 
características formais, mediante a execución gráfica. 
3- Representa formas apresas mediante a percepción visual e táctil atendendo ás súas 
características formais esenciais. 
4- Expresa sentimentos e valores subxectivos mediante a representación de composicións 
figurativas e abstractas de formas e cores. 
5- Experimenta con métodos creativos de memorización e retentiva para procurar distintas 
representacións dun mesmo obxecto ou composición. 
6- Analiza de forma verbal obras propias ou alleas, atendendo aos seus valores subxectivos. 
7- Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista. 
8- Observa a contorna como un elemento de estudo gráfico e elabora composicións cromáticas e 
lineales, atendendo as variacións formais segundo o punto de vista. 
9- Representa os obxectos illados ou nunha contorna coñecendo os aspectos estructurales da 
forma, a posición e o tamaño dos seus elementos. 
10- Analiza a figura humana atendendo ás súas relacións de proporcionalidade mediante a 
observación do natural ou con modelos estáticos. 
11- Representa a figura humana atendendo á expresión global das formas que a compoñen e á 
articulación e a orientación da estrutura que a define. 
12- É capaz de representar e captar o movemento da figura humana de forma gráfico-plástica 
aplicando diferentes técnicas. 
 
 



 
1.5 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA AS                   
ASIGNATURAS DE PROXECTOS DOCUMENTAIS ESO 

 
          1.5.1   1º ESO PROXECTO DOCUMENTAL   

             “CIVILIZACIÓNS DO NORTE DE EUROPA. OS POBOS       
             NÓRDICOS”.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 
- Realiza un traballo manual ou un debuxo (ou ben participa activamente nun xogo) onde o tema 
principal sexa a natureza. 
- Explica que é a Aurora Boreal ofrecendo argumentos de tipo científico. 
- Distingue os principais pobos e tribus nórdicas. 
- Recoñece e explica a organización social dos pobos do norte de Europa. 
- Participa activamente nos debates e postas en común trala proxección de documentais. 
- Recoñece a orixe nórdica dalgunhas voces galegas e castelás. 
- Elabora algún traballo artesanal que recree as antiguas técnicas. 
- Explica os principais métodos de conservación de alimentos empregados polos pobos nórdicos. 
- Explica as técnicas de navegación dos antigos pobos nórdicos. 
- Identifica nun mapa as rutas de expansión e comerciais dos vikingos. 
- Participa na simulación da construcción dun navío vikingo. 
- Sitúa nun mapa de Europa os lugares onde houbo presenza vikinga. 
- Identifica os principais protagonistas da mitoloxía nórdica. 
- É quen de relatar os principais mitos nórdicos. 
- Identifica os elementos iconográficos máis representativos dos protagonistas dos relatos míticos 
nórdicos. 
- Le e comprende os textos propostos, e ofrece unha reflexión sobre eles. 
- Identifica as diferentes técnicas de escritura. 
- Constrúe enunciados curtos empregando a escritura rúnica. 
- Identifica aos principais personaxes que foron importantes na cultura nórdica, dende as súas 
orixes ata a actualidade. 
- Amosa unha actitude positiva hacia a lingua inglesa, procurando empregala na clase de xeito 
habitual. 
          
        

          1.5.2    2º ESO PROXECTO DOCUMENTAL  
             “CULTURAS CELTAS” 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 
- Recoñece as principais civilizacións celtas e pobos de orixe céltico. 
- Participa activamente nos debates e postas en común trala proxección de documentais. 
- Coñece a estruturación xerárquica dos pobos celtas. 
- Utiliza distintos medios (mapas, libros, medios dixitais ...) para extraer información relativa á 
orixe étnica dos pobos europeos. 
- Realiza un traballo manual ou un debuxo (ou ben participa activamente nun xogo) onde o tema 



principal sexa 
a natureza dos territorios celtas. 
- Participa en xogos populares tradicionais de orixe celta e en xogos onde se recreen os costumes 
dos pobos antigos. 
- Elabora un traballo artesanal con técnicas propias da civilización celta. 
- Explica os principais métodos de conservación de alimentos empregados polos pobos celtas. 
- Identifica nun mapa as rutas comerciais e de navegación dos celtas e os territorios onde se 
asentaron. 
- Recoñece os principais personaxes das mitoloxías celtas e sabe relacionalos coa cultura actual. 
- Coñece e explica os principais ritos da relixión celta, establecendo relacións con certos costumes 
e celebracións actuais. 
- Recoñece os principais símbolos e elementos iconográficos da cultura celta e explica o seu 
significado. 
- Identifica os sistemas de escritura das distintas civilizacións celtas. 
- Explica a orixe da música celta e recoñece os seus rasgos diferenciais e as conexións entre as 
diferentes nacionalidades. 
- Identifica ás principais personalidades de orixe celta nos distintos ámbitos culturais, científicos e 
políticos. 
- Coñece e explica os vestixios da cultura celta en Galicia e noutros lugares. 
- Identifica as voces de sustrato celta na lingua galega e na lingua castelá. 
- Explica razoadamente a orixe ou influencia da cultura celta existente nalgunha obra actual. 
- Amosa unha actitude positiva hacia a lingua inglesa, procurando empregala na clase de xeito 
habitual. 
 

 
 

            2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 
      2. 1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN REFLEXADOS NA 
            PROGRAMACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E      

AUDIOVISUAL  DE 1º, 3º E 4º DE ESO 
    

             Propónse o seguinte esquema para o cálculo da cualificación: 
A cualificación da avaliación dividirase en dous bloques: 
- Actividades prácticas desde un 50 % 
Exames escritos 
- Actividades e notas de clase. Ata un 30 % do total 
Cadernos, Traballos escritos 
- Actitude ante a materia. Ata un 20 % do total 

                Interese, puntualidade, cooperación, boa actitude en clase, entrega dos traballos en data .... 
 
                Avaliación ordinaria: 

Será necesario alcanzar unha avaliación positiva na suma dos contidos conceptuais, 
procedimentais e actitudinais, para aprobar a asignatura en cada avalición. Para garantir a 
avaliación continua, procederase a recuperar a parte suspensa inmediatamente despois dos 
períodos de vacacións. 
A nota final obterase coa media aritmética das tres avaliacións, podéndose ponderar para 
estimular a progresión do alumno e segundo o criterio do profesor, da seguinte forma: 20% a 
primeira avaliación, 30% a segunda e 50% a terceira. 
Avaliación extraordinaria: 
Será necesario alcanzar unha avaliación positiva na suma dos contidos conceptuais, 
procedimentais e actitudinais, para aprobar a asignatura en cada avalición. Para garantir a 



avaliación continua, procederase a recuperar a parte suspensa inmediatamente despois dos 
períodos de vacacións. 
A nota final obterase coa media aritmética das tres avaliacións, podéndose ponderar para 
estimular a progresión do alumno e segundo o criterio do profesor, da seguinte forma: 20% a 
primeira avaliación, 30% a segunda e 50% a terceira. 

 
 

2. 2  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN REFLEXADOS NA 
PROGRAMACIÓN XERAL DE DEBUXO TÉCNICO I E II DE 1º E 2º DE 
BACHARELATO 

 
Para evaluar os coñecementos do alumno sobre os contidos da asignatura, suscitaranse dun a tres 
controles teórico-prácticos ao longo de cada avaliación e observaranse os seguintes criterios. 
- Cada exame será cualificado da seguinte forma: a puntuación total será de 9 puntos, sendo a 
metade para os contidos mínimos. 
- Nos controis, reservaranse 5 exercicios extraídos das actividades para realizar fóra do aula, 
propostas para ese período co fin de consolidar os coñecementos. 
- Ata 1 punto polas notas de clase de exercicios e actividades realizados. 
- Na resolución dos exercicios propostos, debe quedar indicado o procedemento para chegar á 
solución, pola contra, 
a pregunta non puntuará ou só o fará unha parte segundo o criterio do profesor. 

                              - A limpeza e presentación pode baixar ata 1 punto. 
 - A nota necesaria para aprobar a materia en cada avaliación en xuño ou setembro será de 5 
puntos. No caso de ter unha nota entre 4'5 e 5, poderase facer un redondeo, a criterio do profesor, 
tendo en conta a actitude xeral do alumno (asistencia a clase, interese, cooperación, esforzo ...) 
-En cada avaliación farase a media aritmética dos exames realizados. 
- En definitiva, a porcentaxe da nota final por avaliación queda establecido da seguinte forma: 
- 90% a media dos exames realizados. 
- 10% a nota das actividades realizadas. 
 
Avaliación ordinaria: 
Na avaliación ordinaria de xuño, farase a media aritmética das tres avaliacións, debendo ser de 5 
puntos ou superior para obter o aprobado. A nota de cada unha delas deberá ser superior a 3,5 
puntos, de maneira que o alumno non superará a asignatura aínda que a media das tres 
avaliacións sexa superior a 5 puntos si non se dá esta circunstancia. 
Avaliación extraordinaria: 
A avaliación extraordinaria de setembro consistirá nun exame sobre os contidos do curso. O 
alumno debe obter unha nota de 5 puntos ou superior para aprobar. 
 
 

 
           2.3  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN REFLEXADOS NA 

           PROGRAMACIÓN XERAL DE DEBUXO ARTÍSTICO I E II DE 1º E 2º DE 
BACHARELATO 

 
Ponderarase a nota media conforme ao seguinte: 
- En cada bloque temático suscitaranse diferentes procedementos e técnicas para, despois, 
realizar exercicios cos que se evaluará o nivel de coñecemento adquirido. 
- A media da cualificación obtida nestes traballos significará o 40% do total da avaliación. 
- Cada trimestre propoñeranse varias actividades para realizar fose do aula, relacionadas cos 
contidos estudados e suporán un 30% da nota. 
- Haberá unha proba ao final de cada avaliación relativa á materia cursada e que contará un 20% 



da valoración total. 
Complétase o resto da nota, un 10% da cualificación, en base a criterios actitudinais (interese, 
predisposición, puntualidade ...) extraídos da disposición manifestada polo alumno. 
 
-Avaliación ordinaria: 
Neste caso, a nota obtense a través da media das tres avaliacións ou mediante a seguinte 
ponderación para estimular a progresión do alumno: 20% a primeira avaliación, 30% a segunda e 
50% a terceira. 
As porcentaxes das avaliacións poderían variar tanto colectiva como individualmente, atendendo á 
diversidade do alumnado e en función da súa resposta. Destes cambios serán oportunamente 
informados os alumnos. 
Enténdese que a materia está superada se obtense unha cualificación de 5 ou máis. O redondeo 
farase da seguinte forma: 
Redondearase por enriba no caso de que o decimal sexa 0,51 ou superior. 
- Avaliación extraordinaria: 
Para a avaliación extraordinaria, o alumno deberá facer unha serie de traballos relacionados cos 
contidos, que se lle indicarán con anterioridade. Ademais, convocaráselle a un exercicio de 
carácter práctico, similar aos realizados durante o curso, que poderá versar sobre calquera dos 
temas expostos ao longo do mesmo. Dita proba supoñerá o 70% da nota e as actividades a 
entregar o 30% restante. 
 
 

2.4 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN REFLEXADOS NA 
PROGRAMACIÓN XERAL DE PROXECTOS DOCUMENTAIS DE 1º E 2º DE 
ESO 

 
Considerando que a asignatura está establecida nunha hora semanal, é de entender que a 
valoración que se 
poda facer do alumnado será inevitablemente moi xeral. 
Ainda así, o traballo e as actividades que se realicen na hora de clase, así como algún exercicio 
para facer na casa, servirán para ter una noción máis ou menos concreta das actitudes do 
alumnado e as súas capacidades en canto ós coñecementos adquiridos na materia. 
A dedicación na clase, por medio de apuntes, fotocopias, fichas, exercicios y demás actividades 
recolleranse nun sinxelo cartafol que se revisará periódicamente e terá unha valoración de 
conxunto ó final de curso. 
Tamén se realizará una proba ou exercicio de avaliación final en xuño, que, xunto á calificación do 
devandito cartafol, servirá para completar a calificación global do alumnado. 
 

 
 
 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 
Temos organizado un horario de atención “en directo” ao alumnado dun mínimo dunha hora 
semanal, na que poden facer consultar e resolver dúbidas de maneira inmediata. O departamento 
dispón dunha páxina de correo electrónico de Gmail onde o estudantes envían o  traballo que 
indica o profesor. A atención resulta así moi personalizada, pois as aclaracións e correccións 
solucionanse con máis detalle e concreción. 
Por outra banda, a dirección de correo utilizada, tamén está disponible as 24 horas do día para 
recepción de traballos, que son correxidos e arquivados polo profesor en cartafoles individuais. A 
comunicación entre profesor e alumno, polo tanto é contínua e directa. 



 
Os profesores compoñentes do departamento mantense en contacto telemático 
permanentemente para así acadar unha homoxeneidade na labor didáctica. 
Temos establecido un sistema de envío de tarefas e traballos, relacionados todos eles co temario 
correspondente á terceira avaliación. Estes exercicios suporán un implemento na valoración final, 
dacordo coa calidade dos mesmos.  
Consideraremos de forma xeral que un/unha alumno/a que teña aprobada a asignatura nas dúas 
avaliacións anteriores, terá aprobada a materia.  
O alumnado que tivera unha avaliación suspensa con una nota de 4 ou inferior, considerarase 
aprobado si realiza os traballos telemáticos coa suficiente corrección e un grao de consecución dos 
obxectivos xerais é satisfactorio. 
Naturalmente, ao alumnado que ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións e que fai os 
exercicios propostos, se lle considerará ese traballo para implementar a nota final. 
No caso de alumnos que se considere que polo resultado das avaliacións anteriores, non superan a 
materia, terán a oportunidade de realizar exercicios extra cos que poderán contribuir a superar a 
asignatura. 
Estes criterios seguiranse de forma xeral para TODOS os niveis e asignaturas do departamento. No 
obstante, no nivel de 2º de Bacharelato, e nalgún caso especial, estudiarase a posibilidade de 
realizar probas presenciais no centro. 
 

 
 


