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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL 1º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de Avaliación Estándar de Aprendizaxe 

B1.1. Identificar os elementos configuradores da imaxe. 
EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito 

oral e escrito imaxes e producións gráfico plásticas propias e alleas. 

B1.2. Experimentar coas variacións formais do punto, o 

plano e a liña. 

EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e as súas posibilidades 

tonais, aplicando distintos graos de dureza, distintas posicións do lapis de grafito ou de cor 

(tombado ou vertical) e a presión exercida na aplicación, en composicións a man alzada, 

estruturadas xeometricamente ou máis libres e espontáneas. 

B1.5. Experimentar coas cores primarias e secundarias. 
EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e 

subtractiva e as cores complementarias. 

B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 

mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en 

composicións abstractas ou figurativas. 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, 

utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas. 

B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes 

presentes no ámbito comunicativo. 
EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

B2.4. Diferenciar e analizar os elementos que interveñen 

nun acto de comunicación. 

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación 

visual. 

B3.2. Construír distintos tipos de rectas, utilizando a 

escuadra e o cartabón, despois de repasar previamente 

estes conceptos. 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen 

por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 

B3.4. Utilizar o compás, realizando exercicios variados para 

familiarizarse con esta ferramenta. 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa 

regra o hexágono regular e o triángulo equilátero que se posibilita. 

B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de 

construción. 
EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás. 

B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL 3º ESO 

regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. regra, escuadra e cartabón. 

B3.10. Estudar as aplicacións do teorema de Thales. EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 

B3.18. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, 

recoñecendo os regulares e os irregulares. 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, 

diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

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. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de Avaliación Estándar de Aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas e deseño. 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, 

mediante propostas por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento. 
EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensacións por medio do uso da cor. 

B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-

plásticas secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; 

colaxe. 

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas 

aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento e explorar as súas 

posibilidades expresivas. 
EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. 

B2.5. Describir, analizar e interpretar unha imaxe, distinguindo os seus 

aspectos denotativo e connotativo. 

EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 

clasificando e describindo os seus elementos. 

B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os 

regulares e os irregulares. 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco 

lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

B3.3. Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado. 
EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco 

lados, coñecendo o lado. 

B3.5. Comprender a construción do óvalo e do ovoide básicos, aplicando as 

propiedades das tanxencias entre circunferencias. 

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o 

diámetro maior. 
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 EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL 4º ESO  

B3.6. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos óvalos e nos 

ovoides. 

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os 

diámetros coñecidos. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de Avaliación Estándar de Aprendizaxe 

B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diferentes 

soportes e técnicas, tanto analóxicas coma dixitais, valorando o esforzo de 

superación que supón o proceso creativo. 

EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de 

movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con 

precisión. 

B1.4. Realizar proxectos plásticos que comporten unha organización de 

forma cooperativa, valorando o traballo en equipo coma fonte de riqueza 

na creación artística. 

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e 

aplícao á produción de proxectos persoais e de grupo. 

B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas de representación gráfica, 

recoñecendo a utilidade do debuxo de representación obxectiva no ámbito 

das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñaría. 

EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas 

principais. 

EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras 

tridimensionais sinxelas. 

B3.3. Realizar composicións creativas que evidencien as calidades técnicas 

e expresivas da linguaxe do deseño adaptándoas ás áreas, e valorando o 

traballo en equipo para a creación de ideas orixinais. 

EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás 

áreas do deseño, valorando o traballo organizado e secuenciado na 

realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza 

nas representacións gráficas. 

EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación 

para levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño. 

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. 

B4.2. Recoñecer os elementos que integran as linguaxes audiovisuais e as EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os 
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DEBUXO TÉCNICO I 

súas finalidades planos, as angulacións e os movementos de cámara. 

B4.3. Realizar composicións creativas a partir de códigos utilizados en cada 

linguaxe audiovisual, amosando interese polos avances tecnolóxicos 

vinculados a estas linguaxes. 

EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso 

de creación. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de Avaliación Estándar de Aprendizaxe 

B1.1. Resolver problemas de configuración de formas 

poligonais sinxelas no plano coa axuda de utensilios 

convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os 

fundamentos da xeometría métrica de acordo cun esquema 

paso a paso e/ou unha figura de análise elaborada 

previamente. 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e 

polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións. 

DT1.B1.1.5. 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. 

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as 

relacións métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, 

itinerario ou relacións de semellanza. 

DT1.B1.1.8. Comprende as características das transformacións xeométricas 

elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), identificando as súas 

invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a 

representación de formas planas. 

B1.2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por 

circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos 

fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final determinada 

e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos 

de enlace e a relación entre os seus elementos. 

DT1.B1.2.2. 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. 

B2.1. Relacionar os fundamentos e as características dos 

sistemas de representación coas súas posibles aplicacións ao 

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os 

procedementos de obtención das proxeccións e a súa disposición normalizada. 
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DEBUXO TÉCNICO II 

debuxo técnico, seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo 

previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en 

función da información que se desexe amosar e dos recursos 

dispoñibles. 

DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus 

elementos, convencionalismos e notacións coas proxeccións necesarias para 

representar inequivocamente a posición de puntos, rectas e planos, e resolve 

problemas de pertenza, intersección e verdadeira magnitude. 

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, debuxando a man 

alzada as súas vistas principais no sistema de proxección ortogonal establecido pola 

norma de aplicación, dispondo as proxeccións suficientes para a súa definición e 

identificando os seus elementos de xeito inequívoco. 

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas 

suficientemente polas súas vistas principais, debuxando a man alzada axonometrías 

convencionais (isometrías e cabaleiras). 

B2.3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir 

de pezas reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, 

seleccionando a axonometría axeitada ao propósito da 

representación, dispondo a posición dos eixes en función da 

importancia relativa das caras que se desexen amosar e 

utilizando, de ser o caso, os coeficientes de redución 

determinados. 

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos polas súas vistas 

principais, coa axuda de utensilios de debuxo sobre taboleiro, representando as 

circunferencias situadas en caras paralelas aos planos coordenados como óvalos en 

lugar de elipses, simplificando o seu trazado. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de Avaliación Estándar de Aprendizaxe 

B1.1. Resolver problemas de tanxencias mediante a aplicación das 

propiedades do arco capaz, dos eixes e centros radicais e/ou da 

transformación de circunferencias e rectas por inversión, indicando 

graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación 

entre os seus elementos. 

DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades 

dos eixes e centros radicais, e indicando graficamente a construción 

auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus 

elementos. 
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B1.3. Relacionar as transformacións homolóxicas coas súas aplicacións á 

xeometría plana e aos sistemas de representación, valorando a rapidez e a 

exactitude nos trazados que proporciona a súa utilización. 

DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas 

xeométricos e á representación de formas planas 

B2.1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a man alzada para 

desenvolver a visión espacial, analizando a posición relativa entre rectas, 

planos e superficies, identificando as súas relacións métricas para determinar 

o sistema de representación axeitado e a estratexia idónea que solucione os 

problemas de representación de corpos ou espazos tridimensionais. 

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios xeométricos que 

condicionan o paralelismo e a perpendicularidade entre rectas e planos, 

utilizando o sistema diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos 

cotados como ferramenta base para resolver problemas de pertenza, 

posición, mínimas distancias e verdadeira magnitude. 

B2.3. Debuxar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, 

cilindros e conos, dispondo a súa posición en función da importancia relativa 

das caras que se desexen amosar e/ou da conveniencia dos trazados 

necesarios, utilizando a axuda do abatemento de figuras planas situadas nos 

planos coordenados, calculando os coeficientes de redución e determinando 

as seccións planas principais. 

DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos definidos polas 

súas vistas principais, dispondo a súa posición en función da importancia 

relativa das caras que se desexen amosar e/ou da conveniencia dos 

trazados necesarios. 

B3.1. Elaborar bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun 

proxecto sinxelo relacionado co deseño industrial ou arquitectónico, valorar a 

exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a utilización de aplicacións 

informáticas, planificar de maneira conxunta o seu desenvolvemento, revisar o 

avance dos traballos e asumir as tarefas encomendadas con responsabilidade. 

DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para 

posibilitar a comunicación técnica con outras persoas. 
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 2. Avaliación e cualificación (ESO e BACHARELATO) 

 Procedementos e instrumentos.  

Intercambios escritos e orais de material para a execución do proposto con imaxes e 

vídeos cos alumnos a través do correo electrónico, WhatsApp e plataforma Cisco Webex. 

 Criterios de calificación.  

Para a cualificación da terceira avaliación terase en conta a produción do alumnado coa 

entrega, na data fixada, das actividades dos temas impartidos nas sesións presenciais, e a 

actitude do alumno cara a materia, no que se terá en conta o contacto a través do correo 

electrónico e WhatsApp coa profesora. 

Para a cualificación final do curso daráselle prioridade ás dúas primeiras avaliacións, polo 

que esta nota será o resultado da media obtida a partir das notas da primeira e da 

segunda avaliación, máis a nota conseguida pola execución das actividades, proxectos e 

traballos de investigación, propostos no terceiro trimestre y que poderá sumar ata un 

máximo de 2 puntos. Para a súa cualificación, non só se terá en conta a presentación das 

actividades, traballos e proxectos, senón tamén o nivel da execución dos mesmos así 

como a súa entrega na data indicada. 

Os alumnos que teñan unha media inferior a 3,5 nas dúas primeiras avaliacións e non 

poidan chegar ó 5 facendo a media coa nota da terceira avaliación terán, coa a entrega, 

na data fixada das actividades e proxectos, a posibilidade de recuperar as avaliacións 

suspensas.  

Debido ás circunstancias, non se realizará proba escrita.  

 Proba extraordinaria de setembro.  

Alumnado da ESO, constará dunha proba presencial, así como da entrega de actividades 

prácticas sobre os contidos mínimos impartidos no primeiro e segundo trimestre ata a 

suspensión das clases. As actividades para realizar e para a entregar en setembro, 

entregarase ao alumno/a antes de que remate ou curso vixente. 

O alumno superará a materia se obtén un mínimo de 3,5 en dita proba e fai entrega, 

cunha execución adecuada aos criterio,  das actividades propostas.  

Para o alumnado de 1º e 2º de bacharelato, Será unha proba presencial sobre os 

contidos mínimos impartidos no primeiro e segundo trimestre ata a suspensión das 

clases. O alumno superará a materia se obtén un mínimo de 5 en dita proba.  

 Materias pendentes.  

Os criterios de avaliación, son os marcados na Programación do Departamento de Debuxo, 

que foi aprobada por inspección.  

Para o alumnado ESO.  

O plan de traballo de pendentes entregóuselle ao alumnado nas datas correspondentes. 
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Os procedementos e instrumentos de avaliación:  entrega dunha batería de exercicios e 

actividades de contidos mínimos correspondentes ó curso.  

Criterios de calificación: A recuperación da materia de pendentes estaba estruturada pola 

realización de actividades prácticas ao longo do curso. Finalmente, ningún alumno 

entregou as actividades propostas. A entrega destas actividades e exercicios para que o 

que alumno poida superar a materia será en xuño. A produción do alumnado coa entrega 

de ditas actividades, na data fixada, terá un valor do 100% na nota.  

En 2º ESO hai tres alumnos coa materia de EPVA pendentes de 1º ESO.  

En 3º e 4 de ESO, no hai alumnado coa materia de EPVA pendente do curso anterior.  

En 2º de bacharelato, non hai alumnado coa materia de Debuxo Técnico pendente do 

curso anterior.  

 3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no 

seu caso ampliación)  

 Metodoloxía e actividades.   

Nos cursos da ESO. Realizaranse actividades e proxectos que que engloben os contidos e 

conceptos, centrados nos contidos dados nas clases presenciais ata o 12 de marzo. 

Ademais, para traballar algunhas das competencias do ciclo y debido ás limitacións dos 

medios para o traballo máis práctico e experimental da nosa materia na ESO, 

propoñeráselle algún traballo de investigación e posterior redacción,  maquetación e 

entrega que terán que acompañar cunha actividade practica, xa explicada e dirixida dentro 

do proxecto. 

No curso de 1º de Bacharelato. Debido á dificultade do temario neste terceiro trimestre, e 

a dificultade engadida polos medios a empregar. Este terceiro trimestre vai estar máis 

centrado no repaso, e ampliación dos contidos, conceptos, trazados e procedementos da 

primeira e segunda avaliación, avanzarase nalgúns dos contidos do terceiro trimestre. Polo 

tanto, se lle entregará unha batería de exercicios a realizar no prazo dunha semana. O 

alumnado terá que entregar devanditos exercicios realizados, para poder cualificalos, no 

prazo establecido. Na clase telemática a través de  Cisco  Webex e coa posibilidade que che 

dá a plataforma de compartir pantalla, corrixiranse os exercicios en directo e resolveranse 

as dúbidas con todos os alumnos/ as en liña. 

No curso de 2º de Bacharelato vanse a impartir todos os temas posibles debido a que 

teñen a proba de ABAU, pero a dificultade do temario neste terceiro trimestre, e a 

dificultade engadida polos medios a empregar, fai necesario, durante o terceiro trimestre 

estar máis centrado no repaso, e ampliación dos contidos, conceptos, trazados e 

procedementos da primeira e segunda avaliación, debido a que esta materia é unha 

materia  predominantemente práctica, e moi centrada no trazado adecuado para a 

resolución dos exercicios. Polo tanto, se lle entregará unha batería de exercicios a realizar 

no prazo dunha semana. O alumnado terá que entregar devanditos exercicios realizados, 

para poder cualificalos, no prazo establecido. Na clase telemática a través de  Cisco  Webex 
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e coa posibilidade que che dá a plataforma de compartir pantalla, corrixiranse os exercicios 

en directo e resolveranse as dúbidas con todos os alumnos/ as en liña. No grupo de 

exercicios propostos, entregarase, exemplos de exames da  EBAU, tanto da comunidade de 

autónoma de Galicia, como doutras. 

 Materiais e recursos.  

Actividades e proxectos en liña. Vídeos explicativos mediante medios telemáticos e imaxes 

a modo de exemplo para as explicacións de dúbidas. Clases en liña.  

 4. Información e publicidade  

A información será publicada na páxina web do centro e cada profesor informará ós seus 

alumnos a través dos medios utilizados para impartir as clases telemáticas. 

 
 


